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Denna uppsats handlar om strategiska narrativ – strategi i narrativ form. 

Uppsatsen belyser genom en jämförande studie, hur två tidpunkters svenska strategiska narrativ, ut-

formas och förändras i relation till omfattande omvärlds- och hotbildsförändringar. 

Uppsatsen avhandlar således strategi i allmänhet och i synnerhet den styrande elitens förmåga att 

hantera extern hotbild och möjligheter med tillgängliga resurser, och officiellt kommunicera detta. 

Då de strategiska narrativen som undersöks, kommuniceras av den svenska styrande eliten, utgörs 

det empiriska materialet av officiella dokument.  

Oaktat att narrativet kan betraktats som ett medel för övertalning, så är det i denna uppsats dess in-

nehåll och utformning som skall undersökas. Inte dess kvalité och effekt som mjuk makt, även om 

detta berörs implicit.     

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett utsnitt av modern narrativ teori, i syfte att säkerställa kvalité 

när narrativens utformning undersöks. Framstående teori framhåller vidare vikten av att konstruera 

narrativ med en inneboende flexibilitet för att vid behov medge justering, ett perspektiv som är syn-

nerligen värdefullt för denna studie.    

Resultatet indikerar en möjlig förändringströghet. Möjligen till följd av ett slags strutsbeteende var-

vid aktuell omvärldsutveckling, i båda fallen har exkluderats på grund av att tillräcklig narrativ 

flexibilitet saknats, vilket i slutändan kräver narrativ omformulering, snarare än justering. Resultatet 

i ett vidare perspektiv understryker vikten av objektiv omvärldsbevakning.  
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1. Inledning  

 

År av nedmontering av den nationella försvarsförmågan har gjort dagens Sverige sårbart. 

Den minskade försvarsförmågan kan sannolikt ha reducerat nationens möjligheter att uppfatt-

tas som en trovärdig aktör, då möjligheterna att backa upp politisk retorik med det militära 

maktmedlet, förefaller mycket begränsade. Denna begränsade förmåga korrelerar illa med 

Rysslands allt mer aggressiva säkerhetspolitik, vilken blivit mycket påtaglig genom kriget i 

Georgien, annekteringen av Krim och senast, kriget i östra Ukraina. Rysslands agerande i 

dessa konflikter har i synnerhet uppvisat en förmåga att agera snabbt, oväntat och oförutsäg-

bart, något som ytterligare ökar behovet av en anpassad svensk försvarsförmåga.1 Insatsen i 

Georgien 2008, visade trots brister, Rysslands oproblematiska inställning till att föra krig ut-

anför landets gränser. De försvarsreformer som följt efter Georgienkriget har sedan återskapat 

rysk förmåga att backa upp sin säkerhetspolitik med militär makt, vilket tydliggjorts genom 

insatserna i Ukraina 2014 och Syrien 2015.2 

När väl förståelse för att en tilltagande hotbild är etablerad, tycks de historiska erfarenhet-

erna av 400 årig Rysk expansiv politik, vittna om en svensk, underliggande och djupt rotad 

strategisk kultur och vana att hantera den gamla ärkerivalen.3 Den ökande externa hotbilden 

tillsammans med en säkerhets- och försvarspolitik som fortsatt förefaller präglas av icke-Nato 

medlemskap, gör att Sverige behöver tillgripa alla till buds stående medel för att återskapa 

den tröskeleffekt som krävs för att avskräcka en styrkemässigt överlägsen antagonist.4  

 

Denna uppsats handlar om strategiska narrativ – strategi uttryckt i narrativ form, och i 

synnerhet hur det svenska strategiska narrativet tar sitt uttryck vid två olika tidpunkter. Det 

som skall undersökas är det svenska strategiska narrativets utformning i relation till större för-

ändringar och osäkerheter i den omgivande säkerhetspolitiska kontexten, likt den ovan be-

                                                        
1 Wesley Clark, Jüri Luik, Egon Ramms, Richard Shirreff, Closing NATO’s Baltic Gap, Tallin: International 

Centre for Defence and Security, 2016, s. 6, 9f. 
2 Finska Utrikesministeriet, Konsekvenserna av ett Finskt NATO-medlemskap, En bedömning, Lönnberg Oy, 

2016, s.12f. 
3 Regeringens proposition 1991/92:102, Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag 

för budgetåret 1992/93, s. 19. 
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin- MSD 2016, Stockholm: FMV, FSV Grafisk produktion, 2016, för-

ord samt s. 53ff 
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skrivna. Ordet kontext är centralt i denna uppsats och avser den externa miljöns säkerhetspoli-

tiska utmaningar, hot och möjligheter, i relation till svenska resurser och förmåga att hantera 

dessa.  

 

Det strategiska narrativet avhandlar i denna uppsats hur det svenska styret, eliten,5 i narra-

tiv form uttrycker hur aktuell kontext skall hanteras, vilken strategi som skall tillämpas, och 

hur Försvarsmakten som säkerhetsgarant skall användas.6 Denna narrativa form utgörs av för-

svarsproposition, i förekommande fall militärstrategisk doktrin, med stöd av utrikesdeklarat-

ion. Redan här är det på sin plats att understryka att det inte är de aktuella narrativens kvalité 

eller effekt som mjuk makt som skall undersökas, utan just dessas utformning i svallvågorna 

av större säkerhetspolitiska omvärldsförändringar likt den ovan beskrivna.  

Tidpunkterna som valts för denna undersökning är 1992 samt 2017 då dessa tidpunkter 

representerar helt olika kontext och sannolikt även olika strategisk kultur.7 Skillnaderna består 

främst i att dessa i någon mån utgör varandras motpoler i dess relation mellan externt hot och 

försvarsförmåga. Denna kontextuella skillnad och dess effekter är särskilt intressanta att un-

dersöka avseende hur förändring hanteras. Utöver denna kontextuella relation så spelar den 

strategiska kulturen som infunnit sig under perioden innan respektive tidpunkt en avgörande 

roll avseende synen på hur- och till vad Försvarsmakten skall användas:  

Nationellt, värnpliktsbaserat invasionsförsvar på det egna territoriet, eller ett insatt, till stor 

del yrkesbaserat, insatsförsvar på den internationella arenan? 

Undersökningen gör inga anspråk att utreda vilket som möjligen är ett bättre respektive 

sämre strategiskt narrativ eller olika politiska inriktningars påverkan på narrativets utform-

ning. Detsamma gäller för det strategiska narrativets förmodade positiva effekt på nationens 

och Försvarsmaktens försvarsvilja, även om detta framhålls av flera framstående teoretiker. 

Det centrala är återigen hur dessa strategiska narrativ utformas och omhändertar förändring i 

ljuset av respektive kontext. 

  

                                                        
5 Styrande elit, se centrala begrepp. 
6 Beatrice De Graaf, George Dimitriu and Jens Ringmose (red.), Strategic Narratives, Public Opinion, and War, 

Oxon: Routledge, 2015, s. 353. 
7 Strategisk kultur, se centrala begrepp. 
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1.1 Problemformulering 

 

Brister i förmågan att uppfatta, förstå och tydligt kommunicera förändringsbehov baserat 

på förändring i den externa miljön, kan möta olika typ av motstånd inom en organisation, var-

vid väntan på rationella åtgärder kan bli lång.8 Väntan på konkreta försvarsfrämjande åtgär-

der, parlamentariskt beslutade, förefaller ofta vara mycket lång, i synnerhet i relation till en 

tilltagande hotbild likt idag. Ryskt modus operandi i tidigare nämnda konflikter, påvisar vik-

ten av att snabbt kunna mobilisera kraft för att målmedvetet kunna återhämta sig från en 

initial överraskning.  

Svensk strategisk kultur, har under tidsspannet för uppsatsens undersökning möjligen för-

ändrats. Åtminstone så till vida att Försvarsmaktens uppgifter, resurser och förmågor, anpas-

sats i relation till den omgivande kontexten. Problemet som anas är inte den organisatoriska 

flexibiliteten, utan snarare förmågan att upptäcka och förstå när omvärldsförändringen kräver 

åtgärder och att vidta dessa snabbt. Denna förmåga undersöks i denna uppsats genom studier 

av det strategiska narrativet.   

Vid en initial betraktelse av de två valda tidpunkternas strategiska narrativ, anar uppsats-

författaren möjligen en tröghet eller eftersläpning, i förhållandet mellan förändringarna i den 

säkerhetspolitiska kontexten som föregått aktuell tidpunkt och å andra sidan hur och till vad 

det strategiska narrativet uttrycker att Försvarsmakten skall användas. Detta gäller likväl öv-

riga säkerhetspolitiska vägval och ställningstaganden som uttrycks i det strategiska narrativet. 

Med denna eventuella tröghet kan ett möjligt strategiskt och likväl vetenskapligt problem ha 

identifierats, förmågan att upptäcka och förstå när behov av förändring föreligger och kom-

municera detta genom det strategiska narrativet.  

Framstående narrativ teori framhåller vikten av att konstruera strategiska narrativ med en 

inneboende flexibilitet som medger justering efterhand som omvärldsutvecklingen kräver 

detta. Smärre justeringar inom ramen för den större bilden medger narrativ stabilitet. Å andra 

sidan, större omvärldsförändringar vilka inte ryms inom den större bilden, kräver insikten att 

ett nytt strategiskt narrativ måste konstrueras för att bibehålla trovärdighet och legitimitet.9 10  

  

                                                        
8 Matti Kaulio & Gary Yukl, Ledarskap i organisationer, Harlow: Prentice Hall, 2012, 374ff. 
9 Freedman, Lawrence, The possibilities and limits of strategic narratives, in De Graaf et al, (red.), Strategic 

Narratives, Public Opinion, and War, Oxon: Routledge, 2015, s. 23-26. 
10 Emile Simpson, War from the ground up, London: C. Hurst & Co Ltd, 2012, 181f. 
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Då det strategiska narrativet beskriver hur den styrande eliten officiellt uttrycker dess upp-

fattning avseende den säkerhetspolitiska omvärldssituationen och hur den skall hanteras, så 

finner uppsatsförfattaren detta format som lämpligt för att undersöka uppsatsens problem och 

besvara dess forskningsfrågor. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den säkerhetspolitiska kontextens påverkan 

på hur en alliansfri småstats strategiska narrativ utformas i tider av större säkerhetspolitiska 

omvärldsförändringar. Den styrande elitens förmåga att uppfatta och förstå behov av föränd-

ring avseende Försvarsmaktens uppbyggnad och uppgifter i tider av snabb omvärldsföränd-

ring, kommunicerat genom strategiska narrativ, intar en central position. Det som undersöks 

är alltså strategi, att använda maktmedel för att uppnå politiska mål,11 härvid uttryckt genom 

strategiska narrativ. 

Intressant är även om något samband mellan de två kontexternas karaktäristik och benägen-

heten till att bibehålla ett i huvudsak stabilt narrativ, respektive verka för förändring och om-

formulering, kan identifieras. Detta utförs med hjälp av en jämförande studie. 

 

Forskningsfrågor: 

 

-  Vilka strategiska narrativ skapas i Sverige i dessa tider av förändring? Vilka karak-

tärsdrag, tendenser, skillnader och likheter kan identifieras? 

- Hur kan förändringsbenägenheten i förhållande till de olika kontexterna beskrivas? 

 

  

                                                        
11 Försvarsmakten, MSD 2016, s. 13 
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1.3 Strategiska narrativ – Tidigare forskning 

 

Lawrence Freedman framhåller i artikeln Possibilities of strategic narratives, vikten av 

narrativt tolkningsutrymme så att olika händelseutvecklingar kan täckas med smärre juste-

ringar. Freedman påvisar sambandet mellan å ena sidan ett smalt narrativ som effektivt kon-

trollerar underställdas handlingsutrymme och andra sidan ett bredare narrativ som medger un-

derställda större frihet. Faran som framhålls är när berättelsen – narrativet inte står pall för ak-

tuell händelseutveckling, varvid legitimitetsproblem uppstår. Freedman exemplifierar detta 

med Sovjetunionens konstruerade självbild av egen storhet, vilken rasade som ett resultat av 

den tyska invasionen, vilken föregåtts av Stalins utrensningar. Freedman framhåller hur ett 

strategiskt narrativ måste kunna tjäna olika målsättningar för att behålla sin trovärdighet.12  

Freedmans artikel framhåller intressanta idéer avseende hur ett narrativ skall klara föränd-

ring, vilka återkommer i denna uppsats. Trots detta är ansatsen väldigt konceptuell och all-

mängiltig i förhållande till denna uppsats.   

Roselle et al, beskriver i sin artikel Strategic narrative: A new means to understand soft 

power, strategiska narrativ som 2000-talets mjuka makt. Författarna framhåller vikten av att 

ge studier av strategiska narrativ större utrymme i studiet av krig och media. Att försöka 

skapa en gemensam uppfattning för att tvinga någon att göra något kan vara mycket svårare 

än att använda hård makt. Däremot framhålls sannolikheten att den mjuka makten i större ut-

sträckning ger bestående resultat.13 Roselle et al., framhåller svårigheten i att dra en skarp 

skiljelinje mellan hård och mjuk makt. Hård makt innehåller militära och ekonomiska makt-

medel. Mjuk makt å andra sidan, innehåller kultur, värdegrund och politik. Den centrala skill-

naden som framhålls är inte själva maktmedlen, utan dess användning: Hårda maktmedel 

hålls oftast som reserv för att hota med eller för att använda i väldigt specifika sammanhang. 

Den mjuka makten handlar snarare om medveten politisk påverkan. En stor del av den hårda 

makten, det militära maktmedlet, står under statligt monopol, medan många mjuka maktme-

del, exempelvis media måste delas med andra aktörer.14  

                                                        
12 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 26 
13 Laura Roselle, Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, Strategic narrative: A new means to understand soft 

power, Media, War & Conflict, Vol. 7(1), 2014, s.70-72 
14 Ibid. 



Mj Anders Ekholm 2018-02-25 
HSU 9 

Sida 8 av 51 
 

Även om författarna likväl uppehåller sig på en abstrakt och konceptuell nivå, så är dessas 

emfas vid hållbar mjuk makt genom kultur och värdegrund, intressant ur denna uppsats per-

spektiv. Anledningen är att detta möjligen skulle kunna bidra till att delvis förklara narrativ 

stabilitet respektive förändring.  

Rhys Crilley påvisar den mediala miljöns inverkan på hur strategiska narrativ kommuni-

ceras, dess möjlighet att påverka och dess möjliga effekter. Crilley beskriver hur Israeliska 

försvarsmakten under dess operation Protective Edge, kombinerade bombning av Gazaremsan 

med en kampanj på Instagram, där stöd för den egna saken söktes genom att likna Israels fi-

ende med den som angrep USA under attentaten den 11/9 2001. Artikeln och beskrivningen 

utgör ett exempel på det strategiska narrativets potential som mjuk makt och hur dessa kan le-

vandegöras och kommuniceras i bildformat.15 Försvarsmaktens reklamkampanj i olika media, 

påstår uppsatsförfattaren utgör ett bra om än blygsamt exempel på hur media med fördel an-

vänds för att öka uppslutningen och i förlängningen, effekten. 

 Miskimmon et al, definierar strategiska narrativ såsom ett medel för politiska aktörer att 

skapa en gemensam kontext beståendes av det som varit, nutiden och framtiden. Detta medel 

används i syfte att påverka aktörer på såväl den inrikespolitiska, såsom den internationella 

arenan. Ledare beskriver utrikespolitiken i narrativ form för att påverka allmänhetens förstå-

else för vad händelser leder till och vilka hinder som kan ligga framför. En skicklig ledare kan 

hitta gemensamma nämnare i de fall som olika narrativ konkurrerar med varandra. Härvid kan 

samarbete främjas genom att skapa en känsla av delat öde. Författarna framhåller likt Crilley, 

även det omvända förhållandet, varvid det strategiska narrativet används på ett helt annat sätt, 

som ett vapen för att vinna en dispyt.16  

Även denna artikel förefaller intressant ur denna uppsats perspektiv. Men på liknande 

sätt som Freedman så hanteras förändring bara implicit, genom dess emfas vid att hitta ge-

mensamma drag hos konkurrande narrativ, vilket sannolikt kan vara fruktbart såväl vid juste-

ring av ett befintligt narrativ, likväl som vid omformulering. 

 Stone beskriver hur strategiska problem uttrycks med ett särskilt språk. Hon påpekar att 

politiska problem ofta framställs i en narrativ struktur med en början, en mellandel, ett slut 

och en förändring. Dessa berättelser inkluderar såväl skurkar som hjältar och oskyldiga offer, 

det goda ställs mot det onda.17 

                                                        
15 Rhys Crilley, Seeing strategic narratives? Critical Studies on Security, 3:3, 2015, s. 331-332. 
16 Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin & Laura Roselle, Strategic Narratives: a response, Critical Studies on 

Security, 3:3, 2015, s. 341f. 
17 Michael D. Jones & Mark K. McBeth, A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong? Policy 

Studies Journal, 38, 2010, s. 334. 
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Noreen och Ångström beskriver i en undersökning det svenska strategiska narrativet 

med begreppet Catch-all, såsom allomfattande. Syftet i undersökningen var att undersöka den 

svenska Afghanistaninsatsens narrativt beskrivna drivkrafter. Med Catch-all, avser författarna 

en svensk konsensuslösning, där narrativet inkluderar brett istället för mer avgränsat i syfte att 

sprida risker och hålla fler handlingsalternativ öppna.18  

Även denna artikel är intressant, inte för att den beskriver förändring, utan snarare för 

att den erbjuder ett småstatskoncept för att möjliggöra hantering av osäkra förhållanden. Möj-

ligen kan detta även bidra till att öka trögheten, vilket diskuteras senare i uppsatsen.   

Detta utsnitt ur forskningsläget påvisar hur narrativ forskning generellt betraktat, tende-

rar att avhandla konceptuella perspektiv på hur narrativ kommuniceras och konstrueras. Såle-

des, förefaller forskningsläget avseende hur ett effektivt strategiskt narrativ bör konstrueras 

och dess effekter på olika typer av mottagare, vara gott. Däremot narrativ konstruktion i för-

hållande till omvärldsförändring, på en lägre abstraktionsnivå, förefaller på samma sätt som 

studier av narrativ stabilitet och förändring över tid, vara mindre beforskat. 

 

Denna uppsats bidrar till forskningsområdet genom att på en lägre abstraktionsnivå, 

snarare använda framstående narrativ teori för att belysa hur två perioders strategiska narrativ 

i en alliansfri småstat konstrueras i tider av förändring. Förhållandet mellan förändringar i det 

säkerhetspolitiska omvärldsläget och förmågan att uppfatta och handla, respektive avstå att 

handla utifrån dessa förändringar, undersöks på ett sätt som kompletterar tidigare forskning 

uttryckt såväl i detta avsnitt, såsom under avsnittet teori.  

Naturligtvis finns undantag. Exempelvis Mitchells artikel Georgia’s Story: Competing 

Narratives since the War, där författaren diskuterar Georgiens framväxande narrativ efter 

2008. De huvudsakliga problemen utgörs av att Georgiens täta band med USA byggts till stor 

del på personliga relationer på högsta politiska nivå. Vid sidan av personliga relationer fram-

hålls hur Georgiens betydelse för USA varit övervärderad, varvid narrativet i relation till ett 

aggressivt Ryssland brister i legitimitet.19 Mitchell beskriver således med en lägre abstrakt-

ionsnivå ett strategiskt narrativ vars flexibilitet brister så till vida att justering inom ram inte 

längre är möjlig.  

  

                                                        
18  Erik Noreen & Jan Ångström, A catch-all strategic narrative: target audiences and Swedish troop contribu-

tion to ISAF in Afghanistan, in De Graaf et al, (red.), Strategic Narratives, Public Opinion, and War, Oxon: 

Routledge, 2015, s. 297. 
19 Lincoln Mitchell, Georgia's Story: Competing Narratives since the War, Survival, 51:4, 2009, s. 98f. 
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Ett annat exempel är Jacob Westberg, som i sin avhandling berör nationell och politisk 

identitet och identiteters töjbarhet i relation till svenska och brittiska beslut att försöka ansluta 

sig till EG. Westberg beskriver hur identiteter kan rasa till följd av yttre tryck såsom exempel-

vis krig. När dessa ras infinner sig, brister identitetens legitimitet och därmed dess förmåga att 

agera med en vägledande och mobiliserande funktion.20 

 

1.4 Centrala begrepp 

Strategi: 

För att definiera strategi används dessa rader ur MSD 16: 

”Begreppet strategi är kopplat till insikt och förståelse, list och listig användning 

av makt och stridskrafter i relation till politik.”21 

Strategiskt narrativ: 

En avsiktlig konstruktion, där styrande politiker med hjälp av det som varit, nutiden och fram-

tiden konstruerar en gemensam berättelse i syfte att påverka såväl inrikes- såsom utrikes aktö-

rer.22 Strategiska narrativ är strategi i narrativ form.23 

Strategisk kultur 

Ett system beståendes av ett antal regler och normer, vilka dikterar hur Sveriges militära 

maktmedel används i relation till dess kontextuella omgivning. Med vilken rätt och med vilka 

syften är användning av det militära maktmedlet legitim?24  

Styrande elit 

Definieras i denna uppsats som den i en demokrati styrande regeringen, i undersökningens 

fall den Svenska. Implicit även riksdag, då de undersökta strategiska narrativen, båda fram-

hålls vara breda politiska överenskommelser. Utöver partipolitiken, så även Försvarsmakts-

ledningen, då Försvarsberedningen tar stöd av denna i sitt arbete. 

                                                        
20 Jacob Westberg, Den nationella drömträdgården, Den stora berättelsen om den egna nationen i svensk och 

brittisk Europadebatt, Stockholm: Stockholms Universitet, 2003, s. 28-36. 
21 Försvarsmakten, MSD 2016, s. 13. 
22 Jan Hanska, From narrated strategy to strategic narratives, Critical Studies on Security, 3:3, 2015, s. 323. 
23 Beatrice De Graaf, George Dimitriu and Jens Ringmose, How to operate strategic narratives: interweaving 

war, politics and the public, in De Graaf et al. (red.), Strategic Narratives, Public Opinion, and War, Oxon: 

Routledge, 2015, s. 352f.  
24 Jan Ångström & Jan Willem Honig, Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation in 

Afghanistan, Journal of Strategic Studies, 35:5, 2012, s. 671f. 
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1.5 Disposition 

 

 

Inledningsvis 

Sker en redogörelse för uppsatsens framdrivningsplan tillsammans med en beskrivning av de 

teorier som tillsammans utgjort grunden för såväl det bakomliggande teoretiska ramverket, 

samt det mätverktyg som konstruerats i syfte att möjliggöra en effektiv genomlysning av ak-

tuell empiri.  

Fokus i detta avsnitt ligger vid att skapa en förståelse för hur vald narrativ teori bidragit 

för att ta undersökningsperspektivet, från det generella till det mer specifika. Hur olika teori-

ers korrelerande drag och innehåll används för driva undersökningen mot ett vetenskapligt un-

derbyggt resultat med god validitet. Som man frågar får man svar.25 

Därefter 

Genomförs en analys av de empiriska underlagen. Detta genomförs praktiskt med hjälp av det 

analysverktyg som konstruerats och beskrivits inom ramen för teorikapitlet och metodkapitlet. 

Analysresultatet diskuteras och redovisas i ett eget avsnitt, efter analysen.  

Slutligen 

Genomförs en avslutande diskussion, i vilken analysresultatet diskuteras ur ett vidare per-

spektiv i syfte att finna ytterligare värdefulla parametrar som undersökningen kan bidra med. 

Detta avsnitt avslutas med att belysa hur denna undersökning bidragit till forskningen inom 

detta område, samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet presenteras.    

  

                                                        
25 Asbjörn Johannessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber AB, 

2002, s. 44ff. 
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2. Teori 

 
Carl von Clausewitz undervisar: 

 

 ”Teorins uppgift är att sortera upp och belysa problemen, så att inte var och en behö-

ver bena ut och arbeta sig igenom alla frågor.”26 

 

2.1 Strategiska narrativ 

Strategiska narrativ kan inte kan jämställas med propaganda eller informationsoperationer, det 

är snarare ett sätt att kommunicera politiska mål i berättande form, Strategi i narrativ form.27  

Strategiska narrativ som vi känner dem idag, växte fram i USA som ett koncept för att 

ena en demokrati i fredstid. Medborgarna anvisades en gemensam riktning och därmed kunde 

den beslutsamhet och det kollektiva självförtroende som krävdes för att nå målet, skapas.28 

Målsättningen, Nationell säkerhet, vilken tidigare i huvudsak kopplades till det militära makt-

medlet, skulle istället betraktas brett, tätt knutet till diplomati och utveckling. Anledningen till 

att ett strategiskt narrativ blir just strategiskt är inte att det avhandlar stora, viktiga frågor, utan 

för att dessa är avsiktligt konstruerade. Ytterst handlar det om att genom en effektiv historia, 

skapa en känsla av tillhörighet och identitet och kommunicera mål, syfte och motiv.29  

I teorin kan en tydlig skillnad identifieras, mellan narrativ som å ena sidan tjänar strate-

giska syften, en slags övertalning av externa aktörer vilka förutsätts vara fientligt inställda. Å 

andra sidan, narrativ om strategi, vilka skall ena en intern grupp för att få dessa att sträva mot 

samma mål.30  Lawrence Freedman framhåller särskilt det intresse som narrativet utgjort för 

radikala grupper, då främst genom att skapa en kraft för att kompensera för materiell resurs-

brist.31 Detta perspektiv påstår uppsatsförfattaren gör fenomenet intressant att undersöka, i 

synnerhet ur ett alliansfritt småstatsperspektiv. 

  

                                                        
26 Carl von Clausewitz, Om Kriget, Stockholm: Bonniers Fakta, 2006, s. 103. 
27 De Graaf et al, How to operate strategic narratives, s. 352f. 
28 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 17f. 
29 Ibid, s. 19-21. 
30 Ibid, s. 22f. 
31 Ibid, s. 21. 
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Strategiska narrativ kan även ses som en nyckelkomponent för att förstå krig och kon-

flikt. En uppdelning av narrativet olika systemperspektiv kan göra det mer lättbegripligt: 

 i, Det internationella systemet då, nu och i en framtid, betraktat med som en helhet. ii, 

Narrativ som beskriver identiteten och karaktären hos aktörerna i systemet. iii, Politiska narra-

tiv som inriktar sig på särskilda områden såsom exempelvis krig och miljöförstöring.32 Denna 

uppsats avhandlar i huvudsak det andra och tredje området. Även det första berörs, men i hu-

vudsak implicit. Framförallt den temporala indelning som framhålls, är värdefull för operat-

ionalisering av det teoretiska ramverket, vilket framgår i nästa avsnitt.  

Ett annat sätt att betrakta narrativ konstruktion är som en balansakt mellan det vi idag 

kallar rationalism respektive konstruktivism. Balansakten syftar till att skapa den legitimitet 

och trovärdighet som ger narrativet dess övertalningsförmåga.33 Centralt härvid är samspelet, 

mellan det rationella och å andra sidan, det känslomässiga och moraliska som skänker narrati-

vet legitimitet. Det känslomässiga perspektivet skapar kontexten inom vilken rationella argu-

ment tillåts verka. Dessa två poler framställs som oskiljaktiga genom att det känslomässiga är 

just det som ger legitimitet åt det rationella.34 

Dagens sammankopplade och globaliserade värld erbjuder nya möjligheter och verktyg 

för övertalning. Dessa verktyg kan underlätta utformningen av strategiska narrativ som 

vinklar uppfattningar, tro och ideal, mot ett önskat slutläge.35 Detta resonemang korrelerar väl 

med citatet som presenteras under den analytiska kategorin, var nationen kommer ifrån, och 

antyder det strategiska narrativets inneboende möjligheter att verka som en multiplikator till 

det väpnad makt.36  

De Graaf et al., påvisar en teoretisk modell, med vilken det är möjligt att i någon mån 

generalisera relationen mellan mål eller drivkrafter och medel och metoder, som en regering 

kan använda för att rättfärdiga användning av väpnad makt.  

  

                                                        
32 Alister Miskimmon, Ben O´Louglin and Laura Roselle, Great power politics and strategic narratives of war, 

in De Graaf et al, (red.), Strategic Narratives, Public Opinion, and War, Oxon: Routledge, 2015, s. 58. 
33 Colin Higgins, Robyn Walker, Ethos. Logos, pathos: Strategies of persuasion in social/environmental reports, 

Accounting Forum, Volume 36, Issue 3, 2012, s. 205. 
34 Simpson, War from the ground up, s. 188f, 192f. 
35 J. P. Farwell, Victory in today's wars: New insights on the role of communications. Parameters, 46(2), 2016, s. 

93. 
36 Simpson, War from the ground up, 214f. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01559982
https://www-sciencedirect-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/science/journal/01559982/36/3
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Modellen konstrueras som en kvadrat med fyra fält. Med denna modell som hjälp kan 

drivkrafter för våldsanvändning likväl som säkerhetspolitiska vägval och prioriteringar åskåd-

liggöras. Förhållandet mellan å ena sidan, nationell säkerhet, normer och värdegrund, åskåd-

liggörs med hjälp av modellens fyra fält, i relation till medel och metoder.37  

Modellen som utvecklats av uppsatsförfattaren, beskrivs ytterligare i bildtexten nedan 

och kommer att användas för att illustrera och diskutera undersökningens resultat. 

 

 

 

 

 

                                                        
37 De Graaf et al, How to operate strategic narratives, s. 352-357. 
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2.1 Strategiska narrativ – uppsatsens analytiska kategorier 

Uppsatsens teori operationaliseras till sex analytiska kategorier för att möjliggöra analys av 

aktuell empiri. Kategorierna utgör ett derivat av hur uppsatsens olika teorier beskriver att ef-

fektiva strategiska narrativ skapas och bidrar därvid till att rätt delar av de undersökta narrati-

ven undersöks.  

 

”A strategic narrative is a special kind of story. It says who you are as a company. 

Where you’ve been, where you are, and where you are going. How you believe value is cre-

ated and what you value in relationships. It explains why you exist and what makes you 

unique.”38 

 

 

Var kommer nationen ifrån? – historien 

Narrativ – berättelser eller historier, utgör en mer framgångsrik metod till skillnad från ana-

lytiska konstruktioner när det gäller att kommunicera med människor. Narrativet erbjuder 

konstruktören eller författaren ett större djup då det även kan tilltala känslomässiga ting, 

såsom historiska berättelser, föreställningar och metaforer. Ytterst handlar det om att genom 

en effektiv historia, skapa en känsla av tillhörighet och identitet och kommunicera mål, syfte 

och motiv. Härvid skapas en gemensam värdegrund och kulturell referensram39  

Historien har en avgörande betydelse i strategiska narrativ då den tillhandahåller en 

tolkningsram, eller kontext vilken ger mening till handlingar ner på taktisk nivå. Användning 

av det historiska perspektivet innehåller möjligheter, men också faror vid felanvändning:40 

 

 ”The power of how people perceive history can be a powerful ”force multiplier”, or 

can alternatively be a huge drain on resources where strategy tries to swim upstream against 

historical perception.”41 

  

                                                        
38 Mark Bonchek, How to Build a Strategic Narrative, Harvard Business Review, March 25, 2016. 
39 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 19-21. 
40 Simpson, War from the ground up, s. 214f. 
41 Ibid. 
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Var nationen befinner sig nu 

Bortsett från det övre citatet på föregående sida, framhåller uppsatsförfattaren denna kategori 

för att möjliggöra en analys som i någon mån kan stödja en beskrivning och en diskussion av 

narrativens förändring i relation till de olika kontexterna. Ett etablerat utgångsläge skapar en 

kontext utifrån vilken de andra perspektiven lättare kan undersökas. Vid undersökning av 

denna kategori tilldelas Försvarsmaktens uppgifter och förmåga, särskild uppmärksamhet, och 

utgör därför en egen underkategori. Motivet till detta är att skapa en mer strukturerad analys. 

 

Var nationen är på väg, vad är målet? 

Relationen mellan politik, strategi och stridshandlingar förefaller viktig ur ett narrativt per-

spektiv. Om stridshandlingar skall ha effekt och stödja de politiska målen, så måste strategin 

utnyttja narrativets övertalande funktion på människor. Strategiska narrativ blandar rationella 

argument med känslor och passion, historia och vision. På detta sätt kan framtida vision och 

strategi uttryckas i en kontext som gör att mottagaren känner handlingen meningsfull.42 Detta 

understödjer uppsatsens operationalisering genom dess emfas vid såväl historia som vision – 

framtiden. 

 

 

Hur nationen tror att framgång skapas? 

En av narrativets centrala funktioner utgörs av dess förmåga att kommunicera hur målet eller 

syftet skall uppnås. Härvid bör narrativets förmåga att skapa känslan av ett delat öde, framhål-

las. Liknelsen av ett lyckat knytkalas kan användas för att understryka dels vikten av olika de-

lar i ett framgångskoncept, å andra sidan, samtidigt påvisa vikten av sammanhållning.43 

Denna kategori motiveras likväl av den narrativa teorins emfas vid det önskade slutläget, vil-

ket påvisats tidigare.44   

  

                                                        
42 Simpson, War from the ground up, s. 225. 
43 Bonchek, How to Build a Strategic Narrative. 
44 Farwell, Victory in Today's Wars, s. 93. 
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Vad nationen värdesätter i förhållandet till andra aktörer 

Denna analyskategori har valts mot bakgrund av det alliansfria småstatsperspektivet, i vilket 

relationen till andra aktörer är särskilt viktigt. Vikten av kompromisser för att vara alla till 

lags och därmed möjliggöra multipla säkerhetspolitiska valmöjligheter, berättigar detta per-

spektiv sin plats jämte övriga perspektiv, likväl som balansakten mellan olika strategier.45 

Som ytterligare motiv till denna kategori är en narrativ konstruktion i relation till en allomfat-

tande karaktär, vilken beskrivs vidare i kommande avsnitt.46   

 

Varför nationen existerar och vad som gör den unik 

Nationell tillhörighet skapar ett starkt emotionellt band. Den som identifierar sig med sin nat-

ion, stödjer i större utsträckning statens strategiska narrativ, även om individen har egna reser-

vationer. Detta fungerar bara så länge individen känner sig delaktig i narrativet, vilket under-

stryker vikten av legitimitet.47 En variant av Kotlers modell för strategisk planering beskriver 

utgångsläget med tre huvudbegrepp: i, vision, hur ser en lyckad framtid ut? ii; mission, upp-

draget, varför finns vi till? iii, värderingar, vad tror vi på och sätter värde på? Med andra ord 

vad gör oss unika?48 Detta utgångsläge korrelerar väl med de generella huvuddragen i narrativ 

teori, med undantag för det historiska perspektivet.  

  

                                                        
45 Olli Suorsa, Maintaining a small state’s strategic space:”omnidirectional hedging”, Hong Kong: International 

Studies Association, 2017, s. 7. 
46 Noreen & Ångström, A catch-all strategic narrative, s. 294f, 296. 
47 Simpson, War from the ground up, s. 202ff. 
48 Andreas Bencker, Att leda och utveckla organisationer – personliga utvecklingsområden som ledare, Föreläs-

ning vid kurs HSU 10, Stockholm: Försvarshögskolan, 2017, bild 25-26, 28, 30. 



Mj Anders Ekholm 2018-02-25 
HSU 9 

Sida 18 av 51 
 

 

2.2 Stabilitet och förändring 

 
Lawrence Freedman undervisar hur strategiska narrativ konstrueras för att flexibelt 

kunna justeras när omvärldsutvecklingen så kräver förändring och därmed främja stabilitet: 

Narrativen behöver konstrueras med en inneboende flexibilitet för att möjliggöra en justering 

eller omskrivning när utvecklingen så kräver. Alternativet är vänta tills det ursprungliga narra-

tivets felaktigheter har uppfattats av den styrande eliten, varefter omformulering kan ske.49 

Denna uttolkning av Freedmans teoretiska resonemang är av stor vikt för uppsatsen i allmän-

het och i synnerhet för att kunna besvara den andra forskningsfrågan. 

Noreen och Ångström beskriver i en tidigare undersökning av den svenska Afgha-

nistaninsatsens narrativt beskrivna drivkrafter, med uttrycket Catch-all, en slags allomfat-

tande svensk konsensuslösning, där narrativet inkluderar brett istället för mer avgränsat. Istäl-

let för att lägga alla ägg i en korg, kan riskerna i relation till en osäker omvärld spridas och 

fler dörrar kan hållas öppna. I relation till det strategiska narrativets utformning, finns det inte 

någon bästa strategi, bara kompromisser för att vara alla till lags.50  

Noreen & Ångströms argumentation kring den strategi och därmed det strategiska narrativ 

som användes för att motivera den svenska insatsen i Afghanistan finner uppsatsförfattaren 

mycket intressant. Just den allomfattande ansatsen är synnerligen intressant i relation till för-

ändring, då den möjligen delvis skulle kunna förklara uppfattad förändringströghet.  

Derblom och Malminen beskriver hur Sverige med småstatens dilemma, tvingas möta 

omvärldsförändringar utan större möjligheter till påverkan, samtidigt som egen anpassning 

måste göras i förhållande till begränsade resurser och egna målsättningar. Författarna ställer 

sig frågan om Sverige är tillräckligt flexibelt och anpassningsbart i relation till en omvärld 

som präglas av en försämrad säkerhetssituation. Författarna frågar sig om inte Sveriges be-

slutsfattare, den styrande eliten, bör konstruera en Grand Strategy. Begreppet används för att 

beskriva en övergripande ansats, med vilken olika politikområden och verktyg kan samordnas 

för att stödja nationellt försvar och säkerhet.51 Detta perspektiv påstår uppsatsförfattaren san-

nolikt kan inneha snarlika positivt enande effekter som ett strategiskt narrativ.52 

                                                        
49 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 26. 
50 Noreen & Ångström, A catch-all strategic narrative, s. 296f. 
51 Markus Derblom & Johannes Malminen, Behovet av en svensk grand strategy, Strategisk utblick 6, Carolina 

Sandö, John Rydqvist, Richard Langlais (red.), Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2015, FOI-R--

4130—SE, s. 7. 
52 Farwell, Victory in Today's Wars, s. 93. 
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Författarna beskriver strategi såsom att upptäcka och förstå förändringar och dess eventuella 

innebörd, att välja väg och handla därefter. Författarna understryker vikten av att kunna upp-

täcka såväl utmaningar som möjligheter i en föränderlig omvärld. Vissa utmaningar beskrivs 

som närmast inbyggda, vilket exemplifieras med geopolitisk rivalitet i Sveriges närområde, 

likväl som vapenskrammel med avsikt att påverka eller skrämmas. Ibland uppstår föränd-

ringar och dess drivkrafter, smygande och över tid, varvid upptäckt och förståelse för dess in-

nebörd, riskerar att etableras för sent,53 ett betraktelseperspektiv som uppsatsförfattaren fram-

håller som värdefullt för denna uppsats, varvid detta återkommer i resultatdiskussionen. 

Artikelförfattarna understryker också vikten av att välja väg och därtill handla. För att detta 

skall vara möjligt måste omvärldens förändringar och utveckling följas systematiskt för att 

rätt åtgärder skall vidtas i rätt tid, - i förväg.  

Derblom & Malminen beskriver även hur vissa hot och efterföljande åtgärder sannolikt påver-

kas av tidigare vägval och resurstillgång och inte minst, strategisk kultur och säkerhetspoli-

tiska traditioner.54  

 

2.3 Sammanfattning 

De teorier som presenterats i detta avsnitt betraktas som teorier som tillsammans bidrar till en 

beskrivning av det strategiska narrativet i relation till strategi. Dessa bidrar alla till att validera 

konstruktionen av uppsatsens analysverktyg, vars innehåll korrelerar väl med såväl tidigare 

forskning, Resonemang som motiverar valet av de olika analysperspektiven har presenterats i 

tidigare avsnitt. Mer finns även att läsa under avsnittet Operationalisering.  

Härutöver har olika teoretiska perspektiv vilka kan bidra till att förklara narrativ utform-

ning och eventuell förändring, presenterats. Dessa perspektiv återkommer i uppsatsens resul-

tat och diskussion.  

  

                                                        
53 Derblom & Malminen, Behovet av en svensk grand strategy, s. 8. 
54 Ibid, s. 10f. 
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3. Metod 

3.1 Uppsatsens metod med motiv 

 
”Metoden är ett medel, inte ett mål i sig.”55 

 

 

Denna uppsats har karaktären av en kvalitativ, komparativ, innehållsanalys i vilken aktuell 

empiri analyseras deduktivt med hjälp av ett verktyg vilket skapats som ett derivat av aktuellt 

teoretiskt ramverk. Det centrala i denna typ av analys är just undersökningsobjektens innehåll. 

Fokus läggs vid innehållet vilket sker genom att empirin undersöks flera gånger med olika 

perspektiv, eller glasögon, för att finna eftersökt information. Analysen är dessutom att be-

trakta som longitudinell då en jämförelse sker över två tidpunkter. Alternativ till denna under-

sökningsdesign hade kunnat vara exempelvis diskursanalys, eller berättelseanalys, men då 

hade sannolikt en annan empiri varit önskvärd.56  

När strategiska narrativ skall analyseras från konstruktörens perspektiv, vad som offici-

ellt kommuniceras, finner uppsatsförfattaren officiella dokument tillsammans med aktuell me-

tod som fördelaktigt. Det empiriska underlaget är stabilt, pålitligt och transparent kommunice-

rat, även om man som läsare med fördel bör utgå ifrån att det är just konstruerat och vinklat 

för att nå ut med ett genomtänkt budskap. Hade analysen istället utgått från hur dessa offici-

ella underlag i verkligheten diskuteras och debatteras, hade sannolikt en diskursanalys varit 

mer lämplig.  

Således bygger undersökningen till stor del på uppsatsförfattarens tolkning vilket för 

diskussionen tillbegreppet Hermeneutik, läran om läsning och just tolkning. Tolkning i detta 

perspektiv handlar om att förstå och begripa vad en text kan berätta utifrån den fråga som 

ställs. Viktiga parametrar som kan framhållas för en lyckad tolkning är exempelvis valet av 

tolkningsperspektiv samt frågornas karaktär, vilket i denna uppsats fall gestaltas av den oper-

ationaliserade teorins analytiska kategorier, likväl som aktuella forskningsfrågor. Andra vik-

tiga tolkningsaspekter är tankens klarhet och avstånd mellan uttolkare och text. Med tankens 

klarhet avses härvid sannolikheten att aktuell text innehåller tvetydigheter. I denna uppsats 

fall är avståndet i tid och rum mellan empiri och uttolkare litet, vilket metodlitteraturen påstår 

                                                        
55 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 77. 
56 Ibid, s. 51, 108-115. 
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borgar för en oproblematisk tolkning. Däremot kan samma närhet bidra till en vinklad tolk-

ning på grund av att uppsatsförfattaren verkat inom uppsatsens båda kontexter.57  

Även om analysen genomförs strukturerat utifrån en konstruerad, teoretisk ram, så är 

sannolikt den valda metodens svaghet att den alltjämt delvis bygger på uppsatsförfattarens in-

dividuella tolkning av empirin och dess innebörd. 

 

3.3 Val av undersökningsobjekt 

Analysnivån som valts är den nationella, med fokus på den styrande elitens narrativa beskriv-

ning av aktuell säkerhets- och försvarspolitik och i synnerhet, hur det militära maktmedlet, 

Försvarsmakten, skall utformas och användas. Analysnivån motiveras som relevant genom att 

uppsatsen avhandlar ett ämne där militära maktmedel skapas och används för att nå politiska 

mål. Denna metodmässiga avgränsning korrelerar väl med hur Miskimmon et al., förskriver 

en kategorisk betraktelse av strategiska narrativ för att göra dessa begripliga.58 

Undersökningsobjekten, de strategiska narrativen 1992 samt 2017, utgör ett strategiskt, 

medvetet urval. Även om valet av endast två undersökningsobjekt medför svårigheter att dra 

generaliserande slutsatser, så är urvalet hanterbart för en undersökning i denna storleksord-

ning.59 Det hade naturligtvis varit möjligt att välja andra undersökningsobjekt, exempelvis ti-

den efter andra världskriget då den bipolära världsordningen tog form. Perioden för Försvars-

maktens ändrade inriktning i början på 2000-talet, när värnplikten lades vilande till förmån för 

ett insatt insatsförsvar, hade också kunnat användas.  

Att valet föll på de definierade tidpunkterna baseras både på dessas likheter, men främst dess 

olikheter. Med detta val kan maximal variation mellan undersökningsobjektens centrala para-

metrar uppnås, vilket är önskvärt för denna undersökning.60 Parametrarna som avses är hotbil-

dens variation tillsammans med tillgången till resurser att hantera densamma vid aktuell tid-

punkt. Dessa har i uppsatsens inledning presenterats för att definiera kontexten. 

Objekten kan påstås vara lika så till vida att båda representerar tidpunkter, eller perioder med 

omfattande omvälvningar i den säkerhetspolitiska kontexten. Olikheterna ligger främst i dess 

vitt skilda resurstillgång relativt aktuellt omvärldsläge. 

                                                        
57 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, Metodpraktikan, Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2012, s. 221. 
58 Miskimmon et al, Great power politics and strategic narratives of war, s. 58. 
59 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 158.  
60 Johannessen & Tufte, Intruduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 84. 
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3.3.1 Empiriskt material 

 

Undersökningsobjekten, utgörs av två svenska strategiska narrativ, i denna uppsats beskrivna 

genom respektive tidpunkts aktuella försvarsproposition och försvarsbeslut, utrikesdeklarat-

ion och i förekommande fall, militärstrategisk doktrin. Källornas relevans bedöms som hög då 

uppsatsens undersökning fokuseras vid hur den styrande eliten kommunicerar strategi i narra-

tiv form. Om avsikten varit att undersöka det strategiska narrativets påverkan på den svenska 

försvarsviljan, hade en annan typ av empiri erfordrats, i vilken befolkningens uppfattningar 

kunnat utläsas. Annan alternativ empiri hade kunnat utgöras av den aktuella diskursen för re-

spektive tidpunkt. Härvid hade den styrande elitens uttalande i olika medier undersökts och 

tolkats, varvid angreppsvinkeln och metoden blir en annan. 

Mot bakgrund av uppsatsens teoretiska utgångspunkter utgår uppsatsförfattaren från att 

det empiriska materialet utgör en konstruktion av såväl uppenbara såsom underliggande bud-

skap, med avsikt att påverka såväl den interna såsom externa omgivningen. Källorna är såle-

des inte att betrakta som oberoende.61  

Det faktum att undersökningsobjekten härrör från perioder med olika politiskt styre kan even-

tuellt också vinkla inriktningen i någon mån. Uppsatsförfattaren bedömer dock att detta i så 

fall endast påverkar resultatet marginellt. Såväl 1992- samt 2015 års försvarspropositioner ut-

trycker att dessa är produkter av breda blocköverskridande överenskommelser, varvid san-

ningshalten, bedöms god. 62 63 Med stöd av ovan och det faktum att uppsatsen undersöker pri-

märkällor, påstår uppsatsförfattaren påvisar att empirin som konstituerar undersökningsobjek-

ten, de strategiska narrativen, är i högsta grad relevant och trovärdig.64 

 

  

                                                        
61 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 283ff. 
62 Regeringen, proposition, 1991/92:102, Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag 

för budgetåret 1992/93, s. 10. 
63 Regeringen, proposition. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, s. 6. 
64 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 281-289. 
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3.4 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Genom att operationalisera den narrativa teorin i analytiska kategorier eller indikatorer, möj-

liggörs en strukturerad och fokuserad undersökning av det empiriska underlaget. Den be-

skrivna empirin som representerar de båda undersökningsobjekten, genomläses, systematiskt i 

tur och ordning, utifrån en analytisk kategori i taget. Undersökningsfynd listas och kodas ef-

terhand, för att kunna finna centrala teman och om möjligt belysa eventuella mönster, sam-

band eller tendenser i undersökningsobjekten. De listade undersökningsfynden redovisas i en 

tabell i syfte att bidra till transparens och därigenom underlätta för läsaren att följa författa-

rens tanke.65 Tabellen, vars innehåll möjliggör jämförelse, används även för att ge De Graaf et 

al. modell innehåll, varvid narrativens tendensiösa utveckling i någon mån kan åskådliggöras.  

Slutligen kondenseras och sammanfattas det listade resultatet, varvid de tematiskt ko-

dade fynden tillsammans skapar en sammanfattning som kan kommuniceras till andra. I relat-

ionen mellan det listade och sammanfattade resultatet får en läsare insyn i uppsatsförfattarens 

tolkning av empirins innebörd.66 Det sammanfattade resultatet används sedan för att besvara 

uppsatsens forskningsfrågor. Avslutningsvis diskuteras undersökningsresultatet och dess in-

nebörd, i ett vidare perspektiv tillsammans med uppsatsens teori, varvid resultatets relevans 

för såväl forskning kring småstaters strategiska narrativ i allmänhet och dess relevans för Sve-

rige i ett nutidsperspektiv, direkt och indirekt, berörs. 

 

3.5 Operationalisering   

Ur det generella teoretiska ramverket extraheras konkreta analytiska kategorier eller indikato-

rer, för att möjliggöra undersökning av de strategiska narrativens konstruktion.67 Analysen ge-

nomförs med hjälp av nedan verktyg, vilket är skapat med utgångspunkt ur de beskrivna teori-

erna genom dessas beskrivning och perspektiv på det strategiska narrativet. Operational-

iseringen av teorin har kunnat genomföras tämligen oproblematiskt då de olika teorierna, trots 

olikheter, uppvisar en långtgående korrelation. Denna korrelation påvisar en hög grad av 

överrensstämmelse mellan operationell analytisk kategori och teoretisk definition. Detta bi-

drar till en hög validitet, det vill säga att rätt saker undersöks 68 

                                                        
65 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 63. 
66 Johannessen & Tufte, Intruduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 114f. 
67 Ibid, s. 44f. 
68 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 57f. 
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3.5.1 Analytiska kategorier  

Efter en initial pilotundersökning av aktuell empiri har analyskategoriernas ursprungliga be-

nämning justerats enligt nedan: 

 

 

 

Dessutom justeras den inbördes ordningen varvid nulägesbeskrivningen används för att inleda 

analysen av respektive period med en kontextuell beskrivning. Alternativet hade varit att 

börja med det historiska perspektivet och därmed skapa en logisk tidslinje. Motivet till såväl 

justering av ordningsföljd såsom justeringen av namn, baseras i huvudsak på bättre läsbarhet 

och logik avseende undersökningsfynd. 

 

3.5.2 Regler för de analytiska kategorierna:  

Dessa sex parametrar används som undersökningsperspektiv, vilka i sig hjälper uppsatsförfat-

taren att ställa de frågor som krävs för att få relevanta svar ur den undersökta empirin. När de 

olika kategorierna analyseras, eftersöks fynd som i första hand kan relateras till hur militära 

maktmedel används för att nå politiska mål. Att däremot att göra en distinkt skillnad mellan 

militära- och andra säkerhetspolitiska maktmedel vid uppsatsens analys, finner uppsatsförfat-

taren vara ofördelaktigt, då skiljelinjen mellan olika maktmedels nyttjande i dagens konflik-

ter, tenderar att bli allt mer diffus.69 Den kontextuella nulägesbeskrivningen beskrivs i två de-

lar, omvärldsläget och Försvarsmakten, uppgift och förmåga. Motivet är logik och läsbarhet. 

 

  

                                                        
69 Försvarsmakten, MSD 2016, s. 53ff. 
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3.6 Redovisning av resultat 

Undersökningens fynd utifrån de olika undersökningsperspektiven listas utifrån uppsatsförfat-

tarens kodning baserad på meningsinnehåll, i en enkel matris för att medge överblick och 

möjligheter att jämföra. Därefter genomförs sammanfattning och diskussion för att göra resul-

tatet begripligt och samtidigt besvara uppsatsens forskningsfrågor.70 

Som hjälp för att åskådliggöra de strategiska narrativens tendensiösa utveckling, används en 

av uppsatsförfattaren utvecklad variant av De Graaf et al. modell, vilken berörts under avsnit-

tet teori. Modellens fyra fält har härvid fyllts med innehåll, huvudsakligen med hjälp av inne-

hållet i analysens resultatmatris. Detta möjliggör en mycket rudimentär, generaliserad bild av 

de strategiska narrativens tendensiösa utveckling avseende utgångsläge, riktning och uppfat-

tad destination. Ytterligare information finns att inhämta i respektive bildtext. I någon mån 

berörs även narrativens nivå av allomfattande karaktär, då modellens mittpunkt illustrerar ett 

allomfattande narrativ såsom det beskrivits i avsnittet teori.   

För att belysa eventuell tröghet i relationen mellan omvärldens förändring och Svensk strategi 

uttryckt i dessa strategiska narrativ, används både diskussionsformatet och varianten av De 

Graaf et al. modell, vilken beskrivits i avsnittet teori. Diskussionen så till vida att olika hän-

delser som ur ett objektivt perspektiv torde indikerat behov av förändring, sätts i relation till 

tidsfaktorn. Modellen så till vida att storheter avseende narrativens fokusområden och dess 

uttryck för förändring kan illustreras. Även om detta sker på ett mycket rudimentärt och gene-

raliserat sätt så framhåller uppsatsförfattaren dess värde för att kunna reflektera över resultatet 

i ett större perspektiv.  

 

 

 

  

                                                        
70 Johannessen & Tufte, Intruduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 110-115. 
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4.  Analys 

4.1 Svenskt Strategiskt narrativ 1992  

Kontextbeskrivning 1992 

Omvärldsläget: 

I utrikesdeklarationen beskrivs hur Europas karta har ritats om och därmed också svenskt sätt 

att betrakta omvärlden. Viktiga steg har tagits på vägen mot en europeisk union, vilken fram-

hålls som en drivande faktor för frihet och demokrati i hela Europa. I den svenska riksdagen 

råder bred majoritet för ett medlemskap i EU. Östeuropa demokratiseras och de europeiska 

stater som ingick i Sovjetunionen är på väg att bli nya deltagare i det europeiska samarbetet. 

Genom sin stora befolkning, landareal och resurser, är och förblir Ryssland en stormakt. FN 

som tidigare förlamats av kalla kriget, kan nu börja fungera som det var avsett.  

Sammanfattningsvis beskrivs det säkerhetspolitiska läget som avsevärt förbättrat, då risken 

för stormaktskrig med kärnvapen kraftigt reducerats. De största kortsiktiga säkerhetspolitiska 

hoten framhålls vara misslyckanden i rysk reformpolitik vilket skulle kunna medföra återgång 

till ett auktoritärt styre. Omfattande ryska stridskrafter finns fortfarande i de baltiska län-

derna.71  Ryssland som menar att ett snabbt tillbakadragande från Baltikum inte är möjligt 

med hänsyn till sociala problem, bedöms även fortsatt vara intresserade av att kunna begränsa 

NATOs handlingsmöjligheter mot ryskt territorium i östersjön.72 Andra utmaningar såsom 

konflikten Jugoslavien är under uppseglande. I utrikesdeklarationen slås det fast att den 

svenska alliansfriheten och vid behov neutraliteten, utgör kärnan i Svensk säkerhetspolitik 

och fortfarande medför en skyldighet att upprätthålla ett betryggande försvar.73 

 

Försvarsmakten, uppgift och förmåga: 

I försvarspropositionen anges att Försvarsmaktens huvuduppgift är att möta väpnat angrepp. 

Detta skall kunna ske oavsett varifrån det kommer. Svenskt luftförsvar skall kunna sättas in 

tidigt och samlat för att förhindra ett fientligt luftherravälde. Markstridskrafterna skall för-

vägra en motståndare att få fotfäste på svensk mark. Djupförsvar är metoden som skall använ-

das för att bryta motståndarens anfallskraft vid försvarsoperationer på svensk mark.74 

                                                        
71 Sveriges Riksdag, Utrikesdeklaration, 1991/92:70, s. 3-6. 
72 Regeringen, prop.1991/92:102, s. 26, 29, 30. 
73 Sveriges Riksdag, Utrikesdeklaration, 1991/92:70, s. 10. 
74 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 4. 
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Statsministern framhåller att utveckling av det svenska försvaret skall utgå från att riskerna 

för ett stormaktskrig, på kort sikt är mycket små. Trots detta är just stormaktskriget i Europa 

det krig Sverige främst skall gardera sig mot. Ett eventuellt militärt angrepp på Sverige skall 

betraktas som ett led i en stormaktskonflikt. Totalförsvarets uppgift är att verka fredsbeva-

rande genom att det har en sådan styrka att förlusterna vid ett angrepp inte skall anses vara 

rimliga i relation till vinsterna.75  

 

Bedömningen totalt sett, är att försvaret har en god förmåga i flera avseenden. God anda hos 

de värnpliktiga samt vapen- och sambandssystem som håller hög kvalité, framhålls särskilt. 

Trots detta påpekas ett antal brister, till exempel den bristande användbarheten direkt efter 

mobilisering hos stora delar av arméförbanden och vissa marinförband. Färre förband har 

kunna förnyas materiellt. I många fall är krigsförbandens uthållighet begränsad som ett resul-

tat av bristande ammunitions- och reservdelstillgång.76 I nuläget bedöms förmågan att möta 

gräns- eller kustinvasion innan allmän mobilisering som begränsad. Återtagningstid på ett år 

krävs för att Försvarsmakten skall kunna genomföra en uthållig försvarsoperation.77  

Detta perspektiv indikerarar övervägande tilltro till stabilitet. Trots att Europas karta ri-

tats om och risken för stormaktskrig kraftigt reducerats, så framhålls alltjämt Rysslands styrka 

och det egna försvarets brister vid en uthållig försvarsoperation, varvid narrativet kan justeras 

för bibehållen stabilitet, snarare än förändring.78  

                                                        
75 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 8-9. 
76 Ibid, s. 53f. 
77 Ibid, s. 56. 
78 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 23f, 26f. 
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Det historiska perspektivet 

Efter nästan 400 års expansiv politik har det europeiska Ryssland reducerats till nära 

samma storlek som vid slutet på 1500-talet.79   

I 1992 år utrikesdeklaration kommenteras Sovjetunionens sammanbrott som fredligt och 

odramatiskt trots de stora underliggande spänningar som fanns. Hela Östeuropa har genom-

gått en revolution vilket med stora mått förbättrat det säkerhetspolitiska läget.80 

I försvarspropositionen framhålls Sovjetunionens- och kommunismens fall som den avgö-

rande förändringen som gör situationen mer positiv, än i samband med 1987 års försvarsbe-

slut. Den rivaliserade- och misstroendebaserade relationen mellan USA/Västeuropa samt Sov-

jetunionen har präglat internationell politik sedan världskrigets slut. Denna relation som skap-

ade ett delat Europa, har genom de senaste åren förändringar skapat ett nytt läge där kalla kri-

gets strukturer och Europas delning har upphört. Omvälvningarna under perioden 1989-1991 

gör att efterkrigstiden avslutas och ersätts med att en annan okänd period startar.81 

I relation till teorins syn på det historiska perspektivet, ges detta område ett begränsat 

utrymme. Positiv utveckling framhålls, samtidigt som den historiska bilden av Ryssland kan 

indikera en misstänksamhet som sannolikt kan bidra till att bromsa förändringen av Försvars-

makten.82   

 

Framtidsperspektivet 

Alliansfriheten och möjligheten att förbli neutral i händelse av krig utgör en central utgångs-

punkt för svensk säkerhetspolitik. Den självständiga försvarsförmågan skall vara betryg-

gande, då det inte finns något som befriar oss från ansvaret att oberoende försvara vårt territo-

rium. På detta sätt bidrar Sverige till ett stabilt Nordeuropa.83 Förändringarna i Europa kan 

medföra att rysk handlingsfrihet med offensiva flygstridskrafter mot Sverige ökar. Detta gäl-

ler dock fortfarande som en del i ett stormaktskrig.84    

I försvarspropositionen förordas att Försvarsmakten organiseras som en myndighet. 

Detta för att underlätta övergången från freds- till krigsorganisation, vilken i ett skymnings-

läge kan präglas av stora osäkerheter. Även regeringens möjligheter att styra Försvarsmakten 

                                                        
79 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 19. 
80 Sveriges Riksdag, Utrikesdeklaration, 1991/92:70, s. 2-6. 
81 Regeringen, prop. 1991/92:102, s.13f. 
82 Simpson, War from the ground up, s. 214f. 
83 Sveriges Riksdag, Utrikesdeklaration, 1991/92:70, s. 8-10. 
84 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 31. 
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påstås bli mer gynnsamma.85 Att även fortsatt bibehålla en svensk försvarsindustri uppges ha 

säkerhetspolitiska motiv.86 Regeringen anvisar att frågan om det militära försvarets behov av 

stöd från totalförsvaret är en fråga som skall ägnas väsentligt ökat intresse.87 De årliga värn-

pliktskullarna under den kommande försvarsbeslutsperioden bedöms nedgå från alla krigs-

dugliga till ca 35- 38000 man.88 

 

Armén: 

Behovet av hårda omstruktureringar framhålls för att frigöra resurser för att tillgodose behov 

av materiell förnyelse.  

- 16 st armébrigader, med tillräcklig kvalitet och regelbunden repetitionsutbildning. 

- Förbättrad artilleri,- luftvärns,- pansarvärns,- mörker,- och underhållskapacitet. 

- Territorialförsvaret skall omfatta 165000 man.89 

 

Marinen: 

En kraftig reducering av marinens ledningsorganisation föreslås för att skapa balans mellan 

stridande och stödjande enheter. Förmågan till sjömålsbekämpning kommer i framtiden vara 

fortsatt god genom våra ubåts- och ytattacksystem, nya kustrobotar, korvetter, ubåtar. Tolv 

ubåtar skall fortsatt vidmakthållas på grund av dess betydelse i invasionsförsvaret. Tre amfi-

biebataljoner utvecklas under försvarsbeslutsperioden. Fast kustartilleri skall utvecklas med 

rörliga alternativ och luftvärn, i de mest prioriterade områdena.90 

 

Flygvapnet: 

Luftförsvaret skall prioriteras. Dess huvudsakliga innehåll skall utgöras av 8+2 stridsflygdi-

visioner. Innan nästa försvarsbeslut bör de två första Gripen divisionerna förstärka krigsorga-

nisationen. Även SK 60 bör behållas i aktiv tjänst, både som skolflygplan och lätt attack. Inci-

dentberedskapen skall även fortsatt hållas på samma nivå. Trots numerära neddragningar un-

der den kommande perioden framhålls Sveriges fortsatta slagkraft på flygsidan.91 

 

                                                        
85 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 43f, 48f. 
86 Ibid, s. 77, 83ff. 
87 Ibid, s. 93f, 106f, 111. 
88 Ibid, s. 86-89. 
89 Ibid, s. 57-58. 
90 Ibid, s. 59-60. 
91 Ibid, s. 61-63. 



Mj Anders Ekholm 2018-02-25 
HSU 9 

Sida 30 av 51 
 

Vägen till framgång 

Hela Sverige skall försvaras i händelse av angrepp. Däremot justeras dimensioneringen från 

att omfatta erövring av svenskt territorium, till att främst omfatta snabba, högkvalitativa, mer 

begränsade angreppstyper med fokus vid militär överraskning. Svenska försvarets styrka skall 

bjuda ett sådant motstånd att eventuella fördelar som nås genom ett angrepp på Sverige, ej 

skall framstå som rimliga i förhållande till förluster och uppoffringar. Betryggande försvars-

förmåga skall upprätthållas för att möjliggöra svensk neutralitet vid ett eventuellt krig i när-

området. Härvid framhålls det viktigt att i fredstid visa nolltolerans mot kränkningar av 

svenskt territorium.92  

Egen försörjningsförmåga framhålls, samtidigt som ett stundande medlemskap i EG kan 

medge viss sänkning av den egna försörjningsförmågan. Försvarsmakten kommer utsättas för 

omfattande organisationsförändringar samtidigt som en utökad ekonomisk ram visar beslut-

samhet avseende försvarets säkerhetspolitiska viktighet.93 Rysk öppenhet bidrar till ökad för-

varning i händelse av ökande hot mot Sverige.94  

Detta uttalande utgör ett värdefullt exempel på narrativ justering för att kompensera för 

resursbrist, eller som ett slags plåster på såret som uppstår när Försvarsmakten reduceras.95 

Vikten av att fredsorganiseringen av Försvarsmakten speglar krigsorganisationen framhålls, 

samtidigt som omfattande hänsyn tas till regionalpolitik och arbetsmarknadssituationen i lan-

det, varvid effekterna av omstruktureringarna kan minskas.96 Detta menar uppsatsförfattaren 

ytterligare speglar den ambivalens som utmanar narrativets flexibilitet och legitimitet till nära 

bristningsgränsen.97  

 

Relationen till andra 

I utrikesdeklarationen framhålls Sveriges ansökan till EG, jämte en önskan att delta fullt ut i 

det europeiska säkerhetssamarbetet, båda vilka stöds av en bred majoritet i riksdagen. Denna 

önskan kan innebära att den europeiska identiteten i den svenska utrikes- och säkerhetspoliti-

ken succesivt blir allt viktigare. Vikten av FNs konfliktförebyggande förmåga vilken stärkts 

efter kalla krigets slut, likväl som Sveriges strävan efter avtal mot kemiska vapen och kontroll 

                                                        
92 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 4, 9f, 34, 36, 38. 
93 Ibid, s. 8-10. 
94 Ibid, s. 26, 30. 
95 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 20f. 
96 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 70-71. 
97 Simpson, War from the ground up, s. 188f, 192f, 196. 
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av massförstörelsevapen understryks. Sverige framhålls fortsatt komma att arbeta för utökat 

inflytande för FN. Ett vidgat säkerhetsbegrepp skall väva ihop den framtida europeiska säker-

heten genom ett mönster av multi- och bilaterala kontakter.98  

I försvarspropositionen understryks att NATO, EG och WEU99 tillsammans med exem-

pelvis ESK och Europarådet, utgör komplement till varandra för att skapa ett säkert Europa. 

NATO ses även fortsatt som det instrument som förbinder USA med Europa. Det goda samar-

betet i Norden borgar i sig för en stabilitet i regionen och har särskild betydelse för Sverige. 

Även om de nordiska länderna valt olika säkerhetspolitiska lösningar så finns en ömsesidig 

inbördes respekt. Det framhålls alltjämt väsentligt att i fredstid visa att Sverige inte tolererar 

någon form av intrång på svenskt territorium.100  

Ytterligare aspekter som beskrivs i relationen till andra, är Sveriges starka intresse av en 

stark internationell rättsordning, en av anledningarna till att Sverige arbetar för att stärka FN. 

En svensk känsla av skyldighet att hjälpa de baltiska staterna gör att omfattande stöd förbe-

reds.101 

 

Egna särdrag 

 
”Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige”102 

 

Den yttersta strävan är nationellt oberoende och frihet. Detta uppnås genom att försvarsför-

mågan som upprätthålls, skall vara av sådan dignitet att Sverige kan förbli neutralt vid ett krig 

i dess närområde, alternativt avvärja ett angrepp. Jämte vikten av att verka för nedrustning, 

avspänning och stabilitet i det nordiska området, framhålls samtidigt att Försvarsmakten även 

i en framtid måste ha förmågan att kunna hantera ett stärkt Ryssland med ambitioner i närom-

rådet.103  

I teorikapitlet framhålls vikten av narrativet för att utpeka medborgarna en gemensam 

riktning och för att kommunicera mål, syfte och motiv. Såväl under denna som föregående 

analytiska kategorier uppfattar uppsatsförfattaren en känsla av vikande legitimitet hos det nar-

rativ som kommuniceras. Detta då diskrepansen mellan den omvärldsutveckling som föregått 

                                                        
98 Sveriges Riksdag, Utrikesdeklaration, 1991/92:70, s. 2, 7-8, 9-12. 
99 Västeuropeiska unionen. 
100 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 26, 31-35. 
101 Ibid, s. 34f. 
102 Ibid, s. 34. 
103 Ibid, s, 4f, 8, 21, 25, 34.  
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aktuellt tidpunkt och hur framtiden skall mötas förefaller börja bli för stor för den narrativa 

flexibiliteten, varvid trovärdighetsproblem kan uppstå.104 Att påminna om Rysslands 400 år 

av expansiv politik, påstår uppsatsförfattaren förmodligen kan öka den narrativa flexibiliteten 

något, men samtidigt trögheten, då tiden till behovet av förändring och omformulering är ett 

faktum, förlängs.  

 

  

                                                        
104 Miskimmon, et al., Great power politics and strategic narratives of war, s. 57ff, 61. 
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4.2 Svenskt strategiskt narrativ 2017 

Kontextbeskrivning 2017 

Omvärldsläget 

Utrikesdeklarationen beskriver nuläget som en paradoxal tid. Utvecklingen inom EU vars 

ekonomiska återhämtning haltar och främlingsfientliga krafter mobiliserar kraft, betraktas 

som central. Sveriges möjligheter att skydda sin befolkning har förändrats varvid en nationell 

säkerhetsstrategi antagits. Militära hot, cyberhot, terrorism och extremism, jämte organiserad 

brottslighet, pandemier och naturkatastrofer används som exempel på nya utmaningar i en 

mer komplex och sammankopplad värld.105  

I Prop. 2015 framhåller regeringen behovet att återuppta den totalförsvarsplanering som 

till stora delar upphörde efter kalla krigets slut. Detta i skenet av ett försämrat omvärldsläge 

där Ryssland visat sig vara berett att tillgripa militärt våld för att uppnå politiska mål, vilket i 

sin tur ställer förändrade krav på svensk försvarsförmåga. Försvarets förmåga att tillsammans 

med övriga maktmedel,106 skall återigen kunna skapa en tröskel för en potentiell angripare.107 

I den militärstrategiska doktrinen, får läsaren lära sig om hur Sverige dagligen påverkas 

av underrättelseverksamhet, hybrid- och påverkansoperationer. Dessa hot tillsammans med 

extremism, terroristhot och ökade flyktingströmmar medför nya svårigheter och utmaningar. 

Dynamiken i de krav som ställs på Försvarsmakten framhålls vara mycket större än under 

kalla kriget, bland annat genom gråzonsoperationer mellan krig och fred. Härvid framhålls be-

tydelsen av att kunna hantera hybridkrigföring och överraskning, likväl som andra mer diffusa 

hot såsom cyberangrepp och påverkansoperationer via sociala medier. Således måste en bred 

hotbild kunna hanteras, från högteknologisk reguljär motståndare, till lågteknologiska, irre-

guljära motståndare drivna av ideologiska motiv.108     

  

                                                        
105 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2017, s. 1-3. 
106 Militära, Politiska, Ekonomiska och Civila.  
107 Regeringen, prop. 2014/15:109, s. 1, 52. 
108 Försvarsmakten, MSD 2016, s. 38, 53. 
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Försvarsmakten, uppgift och förmåga: 

Sverige skall försvaras varvid Försvarsmakten skall kunna möta väpnat angrepp.109 

Försvarsmakten försvarar Sverige och upprätthåller vår säkerhet, vilket skall kunna ske inom- 

och utom landet, enskilt och tillsammans med andra aktörer. Under de senaste decennierna 

har fokus legat vid expeditionära, ofta multilaterala insatser. Detta har medfört att volym har 

minskat till förmån för teknisk- och personell kvalitet. Mot bakgrund av den ryska aggressiva 

hållningen, senast mot Ukraina, stärks Försvarsmaktens operativa förmåga för att kunna han-

tera uppgifter i såväl fred, som höjd vid beredskap och krig. Närvaron på Gotland likväl som i 

Östersjön har ökats.110  

Från och med 2009 har personalförsörjningen utgått från frivillighet, även om fortfa-

rande ca hälften av alla befattningar bemannade av krigsplacerad, tidigare värnpliktig perso-

nal. Denna bemanningssituation gör att Försvarsmakten har svårt att öva på högre nivåer, vil-

ket krävs i om motståndaren är kvalificerad. Justeringar för att lösa detta problem har gjorts 

genom att åter möjliggöra inkallelse av totalförsvarspliktiga för repetitionsutbildning och öv-

ning.111  

 

Det historiska perspektivet 

I utrikesdeklarationen nämns kort den världsordning och de värderingar som låg till grund för 

densamma efter krigsslutet 1945. Underliggande finns ett outtalat svenskt modus operandi, 

vilket förefaller vara kopplad till en rädsla för en ny bipolär världsordning.112  

Perioden från 1990-talet fram till 2004 präglades av omfattande försvarsnedskärningar. 

Innan millenniumskiftet skulle i huvudsak det väpnade angreppet kunna mötas. Därefter flyt-

tades fokus från den nationella dimensionen till att främst omfatta multinationella krishante-

ringsinsatser. I försvarspropositionen 2008 betonades både den nationella- och den internat-

ionella insatsmiljön. Härvid skulle alla förband kunna lösa uppgifter, i Sverige och dess när-

område, samt utanför närområdet.113 Vidare framhålls situationen för tio år sedan i förhål-

lande till idag. Då var hälften så många på flykt, Syrien var ett turistmål och Ryssland hade 

inte angripit Ukraina eller Georgien med våld.114  

                                                        
109 Försvarsmakten, MSD 2016, s. 9ff, 54. 
110 Regeringen, prop. 2014/15:109, s. 7-13, 42-43. 
111 Ibid, s. 63-67, 69. 
112 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2017, s. 1ff, 3-5. 
113 Regeringen, prop. 2014/15:109, s. 57 
114 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2017, 1. 
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Den oroande utvecklingen i Ukraina samt annekteringen av Krim framhålls som faktorer som 

gör en ny nationell inriktning av det militära försvaret nödvändig. Försvaret omdanas härvid 

från insatsförsvar till ett försvar med tydligare nationell inriktning. Detta sker på bekostnad av 

internationella operationer.115 116 

I Militärstrategisk doktrin (MSD16) beskrivs förändringarna i det säkerhetspolitiska lä-

get såsom något som kan föra tankarna till kalla kriget. Detsamma gäller för det militärstrate-

giska koncept som beskrivs tillsammans med ÖB förord. Dagens militärstrategiska utmaning 

sätts i relation till den situation som präglade kalla krigets Försvarsmakt.117  

 

Framtidsperspektivet 

I försvarspropositionen framhålls en ökning av försvarets operativa förmåga som den viktig-

aste målsättningen, varvid ekonomiska tillskott annonseras. Stridskrafterna skall anpassas för 

uppgifter i Sverige och dess närområde, vilket skall ske med tillgängliga resurser. Krigsför-

banden organiseras och utformas för att möta väpnat angrepp men även incidenter i fredstid. 

Försvarsmakten förutsätts likväl inneha förmågan att delta i operationer bortom närområdet. 

Alla krigsförband skall ha såväl ett tillgänglighetskrav i fredstid, liksom beredskapskrav vid 

krigsfara eller krig. Förbandens materiel, tillgång till ammunition, samt övningsverksamhet 

och försvarsplanering framhålls som områden där översyn och utökning skall ske. Planering 

anvisas utgå från det så kallade moderna krigets karaktär, varvid angrepp skall kunna mötas 

med såväl konventionella medel såsom exempelvis påverkansmedel och cyberattacker.118  

Försvarsmaktens krigsförband skall bestå av kontraktsförband, stående förband och 

hemvärnsförband. Arméstridskrafterna organiseras i huvudsak i två brigader. Marinförban-

dens ytstridsförmåga vidmakthålls och marinen förstärks genom att ytterligare besättningar, 

förbättrad ubåtsjaktförmåga och nya vapen tillförs.119 Flygstridskrafterna i sin tur, skall orga-

niseras i sex stridsflygdivisioner. Väpnat angrepp utgör flygstridskrafternas dimensionerande 

målsättning, samtidigt som förmågan att hävda territoriell integritet i fred framhålls.120    

                                                        
115 Regeringen, Regeringsbeslut 7, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020, 

bilaga, s. 1-2. 
116 Regeringen, prop. 2014/15:109, s. 7-8, 21f, 28-30, 42-45, 46, 50. 
117 Försvarsmakten, MSD 2016, ÖB förord, s. 53. 
118 Regeringen, prop. 2014/15:109, s.1f, 57, 63-64 
119 Ibid, s. 66, 76f,  
120 Ibid, s. 79ff. 
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Försvarsberedningen anvisar att hela krigsförband skall sättas upp efterhand, istället för samti-

dig, generell uppfyllnad.121 Vissa skall vara omedelbart gripbara, andra skall vara tillgängliga 

inom ett kvartal. Inga förband med lägre tillgänglighet än sex månader. Tillgängligheten skall 

vara sådan att kränkningar kan avvisas och påtryckningar kan mötas. Krigsförbanden skall 

snabbt kunna mobiliseras för att möta högkvalitativt motstånd.122  

I relationen mellan teori, denna och efterföljande kategorier, kan möjligen ett trovärdig-

hetsproblem anas. Genom att framhålla Rysslands aggressiva agerande påverkas sannolikt det 

emotionella perspektiv som skapar spelrummet inom vilket det rationella tillåts verka. När 

den beskrivna hotbilden, skall hanteras med tillgängliga resurser, vilka kan framstå som ano-

rektiska jämfört med kalla krigets resurser, kan trovärdighetsproblem uppstå.123  

 

Vägen till framgång 

Utrikesdeklarationen beskriver hur Sveriges utrikespolitik bygger dess främsta försvarslinje. 

Detta sker genom medling- och diplomati samt förtroendeskapande och konfliktförebyggande 

insatser. Vidare påpekas hur byggnation av säkerhet tillsammans med andra, utgör en hörn-

sten i svensk säkerhetspolitik. Härvid framhålls EUs inre sammanhållning, likväl som ett brett 

samarbete i såväl Östersjöregionen och Norden, såsom transatlantiskt. Samarbetspartners som 

utpekas är FN, OSSE, NATO och inte minst, Finland. Samtidigt framhålls Sveriges alliansfri-

het som ett framgångsrikt koncept som samtidigt skapar en säker- och stabil miljö i Nordeu-

ropa. Alliansfriheten kräver ett trovärdigt nationellt försvar och samt utökade försvarssamar-

beten. Allt detta möjliggörs genom en bred säkerhets- och utrikespolitik.124  

Försvarspropositionen påpekar att Sverige skall ha ett gripbart försvar som är tillgäng-

ligt i såväl fredstid som vid höjd beredskap eller krigsfara/krig. En krigsavhållande tröskelef-

fekt skall skapas genom en ökad förmåga såväl enskilt som tillsammans med andra.125  

Krigsförbanden består av kontrakts- och hemvärnsförband, samt stående förband. I kon-

traktsförbanden besätts vissa befattningar av totalförsvarspliktig personal. De stående förban-

den är samövade, uppfyllda och utrustade för att med kort förvarning, kunna verka i Sverige, 

dess närområde och där bortom. För att personellt möjliggöra en ökad förmåga, beslutade re-

                                                        
121 Regeringen, prop. 2014/15:109, s. 65. 
122 Ibid, s. 57, 66ff. 
123 Simpson, War from the ground up, s. 188f, 192f, 196. 
124 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2017, s. 2f. 
125 Regeringen, prop. 2014/15:109, s. 64-67. 
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geringen att aktivera en del av pliktlagstiftningen, varvid repetitionsutbildning av totalför-

svarspliktig personal, från 2015 åter blev möjligt. All personal och materiel som krävs vid 

höjd beredskap skall krigsplaceras, detta gäller även materiel som finns utanför Försvarsmak-

ten.126 På stridskraftsnivå framhålls den svensk-finska marinstridsgruppen och på flygsidan, 

det nordiska övningssamarbetet. På Försvarsmaktsnivå utpekas Nato och USA vid sidan av de 

baltiska- och nordiska länderna som övningspartners i syfte att uppnå interoperabilitet.127  

I MSD 16 beskrivs hur krig skall förebyggas genom avskräckande- och konfliktföre-

byggande åtgärder. Om trots detta ett angrepp inleds, skall detta kunna mötas snabbt för att 

vinna tid och skapa handlingsfrihet. Enskilt skall Sverige undvika att förlora vilket uppnås ge-

nom en uthållig strid, där offensivt- och defensivt agerande balanseras. Tillsammans med 

andra uppnås seger genom gemensamma operationer.128 

 

Relationen till andra 

I Utrikesdeklarationen framhålls ett sammanhållet och principfast EU såsom en motor för 

fred, frihet och försoning i sin del av världen. Ryssland hanteras genom ett enigt EU. Vid si-

dan av detta skall Sverige upprätthålla politiska kontakter med Ryssland, samt sträva efter 

samarbete och utbyte mellan ländernas medborgare. Konfrontation skall undvikas samtidigt 

som Sverige fördömer det ryska agerandet på Krim och i Ukraina. Sveriges nära relation och 

samarbete med USA framhålls. Vidare understryks Sveriges ambition att inte stå passivt om 

ett annat nordiskt land eller EU-land drabbas av angrepp eller katastrof. Sverige förväntar sig 

likaledes motsvarande stöd, vilket kräver förmågan att såväl ge som ta emot militärt eller ci-

vilt stöd. Samarbetet med Finland framhålls särskilt. Sverige är en aktör som framhåller FNs 

centrala roll för att verka konfliktförebyggande och fredsskapande.129 I försvarspropositionen 

understryks utöver Finland, även vikten av samarbete med NATO för att öka egen förmåga 

såväl internationellt som nationellt.130  

  

                                                        
126 Regeringen, prop. 2014/15:109, s. 63-67, 69. 
127 Ibid, s. 70, 77, 80f 
128 Försvarsmakten, MSD 2016, s. 54ff. 
129 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2017, s. 1-6. 
130 Regeringen, prop. 2014/15:109, s. 55f. 
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Analysen av Framgångsperspektivet respektive Relationen till andra påstår uppsatsför-

fattaren tydligt exemplifierar drag av ett allomfattande strategiskt narrativ, även om en större 

dragning mot nationell säkerhet föreskrivs.131 Många dörrar skall hållas öppna, vilket kan ut-

mana trovärdigheten. Denna balansgång för bibehållen narrativ legitimitet förefaller hanteras 

genom de försvarssatsningar som genomförs nationellt.132  

 

Egna särdrag 

Sverige står för en värdebaserad politik som bygger på mänskliga rättigheter, multilate-

ralt samarbete och demokrati. Vikten av en regelbaserad världsordning framhålls av stor vikt 

för såväl Sverige, såsom USA och EU. Sverige är alliansfritt men solidariskt och håller likväl 

den europeiska säkerheten såsom folkrätten högt. Militära bidrag till global utveckling, fred 

och säkerhet, lämnas genom insatserna i bland annat Mali och Afghanistan.133  

 

I relationen mellan det historiska perspektivet och de efterföljande kategorierna används 

Rysslands agerande på ett sätt som tydligt kan förankras i narrativ teori. Ryssland utmålas 

som skurken, Georgien och Ukraina som de oskyldiga offren och EU som hjälten. På detta 

sätt kan en gammal svensk strategisk kultur att hantera den gamla ärkerivalen dammas av för 

att mobilisera kraft, vilket underlättar narrativ omskrivning.134   

  

                                                        
131 Noreen & Ångström, A catch-all strategic narrative, s. 294, 296. 
132 Simpson, War from the ground up, s. 193, 196ff. 
133 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2017, s. 1-6. 
134 Jones & McBeth, A Narrative Policy Framework, s. 334. 
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5. Resultat 

5.1 Jämförelse av undersökningsresultat  

Tabellen nedan sammanställer de funna, viktigaste karaktärsdragen i respektive narrativ, uti-

från operationaliserad struktur. 

 

 

5.2 Sammanfattning av undersökningsresultat och svar på forskningsfrågor 

5.2.1 Vilka strategiska narrativ skapas i Sverige i dessa tider av förändring? Vilka ka-

raktärsdrag, tendenser, skillnader eller likheter kan identifieras? 

 

Strategiskt narrativ 1992 

Möta väpnat angrepp utgör det dimensionerade hotet, om än i något nedgraderad form. Trots 

positiv världsutveckling, kan en skepsis mot det minskade hot som Ryssland utgör i Sovjetun-

ionens ställe, anas. Rysslands nuvarande geografiska utbredning liknas vid densamma på 

1500-talet, varvid en implicit rädsla för Rysk revanschlust och förnyade ambitioner uttrycks. 

Rysk öppenhet kommer åtminstone ge ökad förvarning, ett uttryck uppsatsförfattaren menar 

antyder stor osäkerhet avseende framtidens utsikter. 
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Genom sin alliansfrihet och vid behov, neutralitet, bidrar Sverige till ett stabilt Nordeu-

ropa. Det skall kosta att angripa Sverige, varvid en fortsatt betryggande militär förmåga att 

avvärja angrepp och därmed åtnjuta frihet och oberoende, framhålls vara av vikt.  

Nolltolerans mot kränkningar och vikten av invasionsförsvaret tydliggörs alltjämt. Re-

duceringar av försvarsmakten annonseras genom förbandsnedläggningar och minskade värn-

pliktsvolymer, samtidigt som ekonomiska medel tillförs. Smalare men vassare tar form, bland 

annat genom att behov av återtagning likväl som vikten av att justera förbandens brister, 

framhålls. 

Framtida medlemskap i EG och ESK framhålls som huvudintresse. Härvid framhålls 

hur en framtida europeisk identitet kommer ges större utrymme i Svensk säkerhetspolitik. 

Visst avkall på egen försörjningsförmåga kan medges efter inträde i EG. Vikten av såväl FN 

såsom ett Nordiskt samarbete framhålls. En långsam förändring bort från neutralitet och iso-

lation i händelse av krig, till multilaterala samarbeten förefaller ha börjat. 

 

Strategiskt narrativ 2017 

Rysslands aggressiva uppträdande i Georgien, vid annekteringen av Krim, och senast, kriget i 

östra Ukraina, indikerar ett revanschistiskt Ryssland som kan föra tankarna till kalla kriget. På 

grund av detta skall såväl Sveriges operativa- såsom totalförsvarsförmåga stärkas, vilket un-

derstryks genom ekonomiskt tillskott. Försvarsplaneringen återupptas, svenska krigsförband 

organiseras återigen för att skapa tröskeleffekt och ytterst kunna möta väpnat angrepp, detta 

efter en längre tid präglad av multinationella krishanteringsinsatser.   

Den framtida Försvarsmakten skall anpassas för att kunna hantera det moderna krigets 

utmaningar såsom exempelvis cyberangrepp och påverkansoperationer. Försvarsmakten skall 

kunna mobilisera snabbt och vara uthålligt i syfte att undvika att förlora enskilt och möjlig-

göra vinst tillsammans med andra. Sverige bidrar militärt även globalt, då det främjar fred och 

säkerhet. 

 Alliansfriheten framhålls, samtidigt som fördjupade samarbeten med FN, OSSE, NATO 

och Finland, utvecklas. Sverige deklarerar sig solidariskt och kommer därför inte stå passivt 

om ett annat EU- eller Nordiskt land angrips. Den främsta försvarslinjen utgörs av en bred ut-

rikes- och försvarspolitik och Sverige värnar en värdebaserad världsordning som slår vakt om 

mänskliga rättigheter, samarbete och demokrati. Sverige skall undvika att konfrontera Ryss-

land, samtidigt fördöms dessas aggressiva uppträdande. Vikten av en nära relation till USA 

framhålls, likväl som samarbete med NATO. 
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Likheter: 

I båda fallen framhålls alliansfriheten som en viktig byggsten. Likaså ekonomiskt kan likheter 

identifieras. Detta så till vida att den ekonomiska ramen, i båda fallen utökas, för att skärpa 

den militära förmågan. Rysslands aktiviteter och utveckling förefaller i stor utsträckning dik-

tera Svensk säkerhets- och försvarspolitik. 

Värnplikten utgör en enande faktor så till vida att totalförsvarspliktiga i och med att försvars-

propositionen 2014/15, återaktiverar möjligheten att genomföra repetitionsutbildning med 

totalförsvarspliktiga.  

 

Skillnader: 

Den stora skillnaden utgörs av den kontextuella, relationen mellan den yttre miljöns hot och 

möjligheter i relation till egen förmåga att hantera densamma. 

1992 framhålls vikten av att i händelse av krig kunna förbli neutrala. 2017 å andra sidan skall 

Sverige undvika att förlora ensam och tillsammans med andra skall seger kunna uppnås. För-

svarsmaktens personalförsörjning skiljer sig genom värnplikt i ena fallet och i huvudsak, kon-

traktsanställda i det andra. 

 

5.2.2 Hur kan förändringsbenägenheten i förhållande till de olika kontexterna beskri-

vas? 

1992 innehar Sverige alltjämt en betryggande militär försvarsförmåga, i synnerhet i re-

lation till den aktuella omvärldssituationen. Trots att Sovjetunionen formellt är upplöst och 

flera år har gått sedan Berlinmurens fall, tycks kalla krigets svenska strategiska kultur sitta 

djupt rotad.135 Som ett möjligt resultat härutav förefaller det inte finnas någon brådska att re-

ducera försvarets organisation, annat än av ekonomiska skäl varvid frigörelsen av medel, sam-

tidigt skall möjliggöra ökad förmåga. Avsaknaden av brådska kan exemplifieras genom de ar-

betsmarknadspolitiska hänsyn som tas vid val av utbildningsplattformar där verksamheten 

skall fortgå, respektive avvecklas. Sverige har råd att låta försvarsmakten kosta mer under 

längre tid än vad den kanske kunde ha gjort, sannolikt för att försvaret i sig innehar karaktären 

av en försäkring med en prislapp för att kunna förbli neutralt i händelse av krig. Relationen 

                                                        
135 Regeringen, prop. 1991/92:102, s. 19. 
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mellan omvärldens förändring, angiven i analysens historiska perspektiv och å andra sidan 

framtids- och framgångsperspektiven, antyder stabilitet och samtidigt tröghet, så till vida att 

den huvudsakliga strategin alltjämt ligger fast. Omfattande förändringar av Försvarsmakten 

annonseras, även om strategin genom narrativet kommunicerar ett i huvudsak oförändrat bud-

skap. 

2017, å andra sidan speglar en tid då Sveriges militära förmåga är anpassad till att bidra 

vid multinationellt lösande av kriser på den globala arenan. Försvarsmaktens organisation och 

personalförsörjning är därför inte optimerad för att hantera en extern hotbild mot nationen. 

Drivkraften att snabbt skifta från internationella insatser till att nationellt stärka försvarets för-

måga verkar tillslut ha infunnit sig, varvid en gammal och djupt rotad strategisk kultur att 

hantera ett expansivt Ryssland sannolikt åter gör sig aktuell. Sju år för att komma till denna 

insikt, förefaller däremot vara en lång tid.136 

 

Den anade förändringströgheten förefaller möjligen kunna bekräftas, även om likväl 

andra förklaringar sannolikt kan finnas. I båda fallen tycks ett strutsbeteende ha använts, var-

vid aktuell omvärldsutveckling har exkluderats som en möjlig alternativ utveckling, snarare 

än inkluderats, varvid tillräcklig narrativ flexibilitet saknas. Trots de omfattande omvärldsför-

ändringar, som föregått respektive tidpunkt, verkar dessa i begränsad utsträckning lyckats bi-

dra till att skapa förståelse för behovet av förändring, att välja väg och agera.  

1992 betraktas Ryssland fortfarande med stor misstänksamhet trots de två stora indika-

torer som murens fall och Sovjetunionens upplösning utgjort. I det andra fallet krävdes det 

uppenbarligen fyra större indikatorer, med början på Georgienkriget 2008, via Krim, östra 

Ukraina och Rysslands omfattande agerande i Syrienkriget för att få den Svenska styrande eli-

ten att vakna. Kopplingen till Freedmans bidrag till uppsatsens teoriavsnitt förefaller påtaglig: 

Narrativen behöver konstrueras med en inneboende flexibilitet för att möjliggöra en ju-

stering, eller omskrivning när utvecklingen så kräver. Alternativet är vänta tills det ursprung-

liga narrativets felaktigheter har uppfattats av den styrande eliten, varefter omformulering kan 

ske.137  I det senare fallet krävdes uppenbarligen mer tid och fler indikatorer för att inse att det 

aktuella strategiska narrativet inte längre hade den flexibilitet som krävdes för en justering. 

Den avvaktande hållningen avseende omvärldsutvecklingen förefaller ha pågått för länge var-

vid narrativ omformulering krävdes.  

 

                                                        
136 Från Georgien 2008, tills prop. 2014/15, antogs. 
137 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 26. 
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I det senare fallet framhåller uppsatsförfattaren även Noreen & Ångströms teori kring 

det allomfattande narrativet som en möjlig förklaringsmodell till den i jämförelsen, ökade nar-

rativa trögheten. Genom att formulera en strategi och ett strategiskt narrativ som uppehåller 

sig i- eller kring mittpunkten i modellen nedan, skapas å ena sidan en större flexibilitet och 

förmåga att möta olika omvärldsutvecklingar. Å andra sidan menar uppsatsförfattaren att detta 

förhållningssätt sannolikt kan bidra till en ytterligare avvaktande hållning vilken tillsammans 

med en smygande omvärldsutveckling, riskerar att göra narrativet obsolet och en omformule-

ring i ett sent skede måste göras.   
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6. Avslutande diskussion 

Stabilitet och förändring 

I inledningens problemformulering beskrevs hur en tröghet kunde anas i relationen mellan ak-

tuella omvärldsförändringar och den svenska styrande elitens förmåga att upptäcka, förstå och 

hantera dessa, uttryckt i det strategiska narrativet. Som beskrivits i föregående avsnitt, så före-

faller den anade trögheten möjligen kunna bekräftas. I båda de undersökta exemplen har flera 

större händelser inträffat under en tidsrymd av flera år, vilket objektivt betraktat torde ha ren-

derat i snabbare och mer omfattande förändringar. Uteblivna eller fördröjda åtgärder kan na-

turligtvis även vara en följd av bristande förmåga att upptäcka och förstå när förändring krävs. 

Med utgångspunkt i teorikapitlets diskussion, framhåller uppsatsförfattaren minst tre möjliga 

förklaringsperspektiv till tröghet, värda att diskutera i relation till uppsatsens undersökning. 

 i, Synen på Ryssland och smygande förändringar som undgår upptäckt. Vis av erfaren-

het av 400 års rysk expansiv politik, betraktar Sverige Ryssland med misstänksamhet, varvid 

ryska förehavanden bevakas och hanteras genom svensk strategisk följsamhet. Mot bakgrund 

av denna syn på Ryssland, kan då den smygande förändring som beskrivs i teoriavsnittet 

kunna utgöra göra en rimlig förklaringsfaktor till tröghet? Möjligen, kanske till och med san-

nolikt i exemplet 1992, men svårligen i exemplet 2017. Åtminstone inledningsvis. Sju år från 

Rysslands krig i Georgien, tills Svenska försvarsfrämjande åtgärder annonseras i försvarspro-

positionen som antas 2015 tycks snarare indikera avsaknad av följsamhet. Å andra sidan, när 

väl behovet av strategisk förändring sent omsider har uppfattats, så förefaller även i detta fall, 

gammal strategisk kultur och vana att hantera Ryssland, snabbt infinna sig. Mot bakgrund av 

detta resonemang så tycks bristande objektiv omvärldsbevakning snarare än smygande för-

ändring kunna utgöra en rimlig förklaring, dessutom med lösningar inom räckhåll. Detta för-

klaringsperspektiv understryker dessutom implicit den inneboende kraften i det historiska per-

spektivet, vilket belysts genom uppsatsens teori, tidigare forskning och analys. Just insikten 

av historiens påverkan framhåller uppsatsförfattaren möjligen kan vara själva nyckeln till ob-

jektiv omvärldsbevakning.138  

ii, Trögheten - ett utslag av en avsiktligt avvaktande hållning till aktuella omvärldsför-

ändringar, syftande till att på småstatsmanér hålla flera dörrar och strategiska optioner öppna? 

Detta perspektiv kan förmodligen kunna förklara trögheten i båda exemplen. 1992 beskriver 

det strategiska narrativet den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen i positiva ordalag, sam-

tidigt som Rysslands förehavanden betraktas med en stor misstänksamhet.  

                                                        
138 Simpson, War from the ground up, s. 214f. 
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I ett vidare perspektiv så speglar de försvarsnedskärningar som annonserades 1992, tydligt 

denna misstänksamhet. Även om nedskärningarna upplevdes dramatiska så representerade de 

ändå en justering med vilken det strategiska narrativet kunde förbli huvudsak stabilt. I det se-

nare fallet kan denna förklaring vara i högsta grad aktuell, vilket belysts i såväl teori som tidi-

gare forskning. Försvarsförmågan är härvid konstruerad för en annan säkerhetspolitisk kon-

text, ett allomfattande narrativ har skapats och en avvaktande hållning intagits. Den anade 

trögheten kan således vara missuppfattad och snarare indikera is i magen för att hålla många 

dörrar öppna.139 Men vad krävs för att någon dörr skall stängas? Den frågan påstår uppsatsför-

fattaren belyser ett antal andra aspekter, där samhällsekonomi och ökade kostnader, möjligen 

är den mest framträdande.            

 iii, Ovilja att se just aktuella förändringstrender. Detta skulle kunna vara möjligt om till-

räcklig narrativ flexibilitet saknas. Om de omvärldsutvecklingar som inträffar i respektive ex-

empel, varit uteslutna av ett eller annat skäl, skulle denna hypotes kunna bekräftas genom att 

narrativ justering är inte möjlig med hänsyn till ett för snävt utrymme. Samtidigt är en trovär-

dig omformulering, av olika skäl, sannolikt är för kostsam.140  

 Derblom & Malminens bidrag till uppsatsens teoriavsnitt understryker bland annat vikten av 

att välja väg och därtill handla. För att detta skall vara möjligt måste omvärldens förändringar 

och utveckling följas systematiskt för att rätt åtgärder skall vidtas i rätt tid, - i förväg. Detta i 

relation till denna uppsats, påstår uppsatsförfattaren återigen bekräftar vikten av en objektiv 

omvärldsbevakning som är öppen för alla tänkbara utvecklingar.    

 

Konsekvenser och trovärdighet 

Uppsatsens teori uppmärksammar hur förändringar som kommer smygande över tid kan 

medföra att upptäckt, insikt och agerande kommer försent. Därutöver framhålls inbyggda pro-

blem såsom geopolitisk rivalitet i Sveriges närområde på ett sätt som uppsatsförfattaren me-

nar antyder att svensk Försvarsmakt måste få tillåtas hålla en tillräckligt stor kostym över tid, 

även om det i perioder kan te sig dyrt eller onödigt.141 Nyckelordet härvid är sannolikt just 

tillräckligt, eftersom den militära förmågans utgifter skall balanseras i relation till såväl yttre 

hot, såsom till övriga samhällsbehov. Ordet i sig bjuder ytterligare utmaningar, i synnerhet i 

relation till det demokratiska styresskicket där tillräcklig förmåga förmodligen beskrivs på 

                                                        
139 Noreen & Ångström, A catch-all strategic narrative, s. 297. 
140 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 26. 
141 Derblom & Malminen, Behovet av en svensk grand strategy, s. 8. 
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olika sätt beroende på politisk orientering. Ett argument att anföra till en sådan debatt är tids-

faktorn i relation till Försvarsmaktens organisation och bemanning och dess förmåga att han-

tera omvärldsutvecklingen. Försvarsmaktens akilleshäl i relation till att kunna hantera om-

världsutveckling, påstår uppsatsförfattaren utgörs av personalförsörjningen. Om neddragning 

av organisationen sker i för stor omfattning under tider av lägre hot mot nationen, så påstår 

uppsatsförfattaren att Försvarsmakten inte hinner återuppbygga upp sin förmåga när ett hot, 

likt dagens, stiger vid horisonten. Matematiken är enkel. Om Försvarsmakten har behov av 

fler kompetenta chefer på en viss nivå så finns det två lösningar: flera års förvarning, eller att 

fler chefer än vad organisationen kräver i fredstid, utbildas, vilket dagens ramstyrning inte 

medger.   

Trovärdigheten i relation till graden av allomfattande narrativ, finner uppsatsförfattaren 

värdefull att ägna några raders reflektion. Balansen mellan en alltför allomfattande karaktär, 

och ett mer specifikt, smalare narrativ, är intressant att diskutera mot ett svenskt perspektiv i 

tider av förändring och osäkerhet. Att som alliansfri småstat, konstruera ett allomfattande nar-

rativ likt det som Noreen & Ångström beskriver med begreppet catch-all, framstår för upp-

satsförfattaren förståeligt.142 Men i relation till detta identifierar uppsatsförfattaren två möjliga 

problem: Å ena sidan, ett alltför allomfattande narrativ som säger allt och samtidigt ingen-

ting, vilket genom otydlig prioritering, riskerar att förlora sina möjligheter att påverka såväl 

interna som externa aktörer. Myntets andra sida handlar om trovärdighet: 

 

 Alliansfri och samtidigt solidarisk med en emfas för försvarssamarbeten. Ryssland 

skall inte konfronteras, men Sverige fördömer gärna dess agerande, samtidigt som värdet av 

kontakter med USA och interoperabilitet med NATO, framhålls. Det handlar uppenbarligen 

inte om att göra det lätt för sig.   

 

Andra möjliga förklaringar 

Historiens inverkan i relation till realpolitik visar att det uppenbarligen är svårt att trotsa 

djupt rotad historisk perception och förutfattade meningar.143 Härvid skulle Försvarsmaktens 

stålbad efter kalla kriget, visa sig långdraget och plågsamt. Utan att gå in på kvantitativt un-

derlag, så hade en ansenlig mängd människor i det Svenska samhället sin försörjning i, eller i 

anslutning till Försvarsmakten i början på 1990-talet. Å andra sidan, den samhällsekonomiska 

                                                        
142 Noreen & Ångström, A catch-all strategic narrative, s. 297. 
143 Simpson, War from the ground up, s. 214f. 
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förtjänsten av ytterligare förbandsnedläggningar på kort sikt, kunde sannolikt betraktats som 

försumbar i relation till ökade kostnader såsom ökad arbetslöshet, vilket tillsammans med 

historiens hotbild, möjligen kan förklara den utdragna nedläggningsprocessen.  

Kopplat till föregående historiska- och samhällsekonomiska förklaringsperspektiv, så 

framhåller uppsatsförfattaren även utsikterna för politisk framgång som sannolikt tungt 

vägande. Givet den svenska mandatperioden om fyra år, så skulle sannolikt för omfattande 

sparpaket kunna få väljarskaran att svika, oaktat breda partipolitiska överenskommelser. 

Dessa förklaringsperspektiv är hypotetiska, men likväl intressanta att reflektera över i förhål-

lande till denna narrativa analys.   

 

6.1 Slutord 

Denna uppsats har bidragit till det aktuella forskningsfältet genom att med hjälp av mo-

dern narrativ teori, på en låg abstraktionsnivå, belysa hur en alliansfri småstat hanterar omfat-

tande säkerhetspolitiska omvärldsförändringar och kommunicerar detta genom det strategiska 

narrativet. Oavsett det strategiska narrativets möjliga effekter som maktmedel, så menar upp-

satsförfattaren att studier av dessa, utgör en värdefull mätare på hur den styrande eliten upp-

fattar och hanterar den säkerhetspolitiska kontext inom vilken de verkar.  

Uppsatsen exemplifierar hur narrativa studier med stöd av teoretiska perspektiv kring 

narrativ flexibilitet och utformning, kan bidra till att belysa och utvärdera tillämpad strategis 

relevans, relativt omvärldsutveckling och egen förmåga. Således en metod för att kritiskt 

granska aktuell strategis trovärdigt och lämplighet.  

Detta i ett vidare perspektiv, understryker vikten av en objektiv och icke-exkluderande 

omvärldsbevakning i syfte att säkerställa strategisk och narrativ flexibilitet.  

 

6.2 Fortsatt Forskning: 

Lawrence Freedman framhåller det intresse som narrativet utgjort för radikala grupper, då 

främst genom att skapa kraft för att kompensera för materiell resursbrist.144  

Just kompensation för resursbrist finner uppsatsförfattaren intressant att undersöka ur ett 

svenskt, säkerhetspolitiskt nu- och nära framtidsperspektiv, där alliansfriheten sannolikt fort-

satt har sin plats. Intressant är även, att som en förlängning av denna uppsats, undersöka just 

hur en objektiv omvärldsbevakning kan säkerställas.  

                                                        
144 Freedman, The possibilities and limits of strategic narratives, s. 19-21. 
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