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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

1.1.1. Svensk säkerhetspolitik i förändring 

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik bestod under kalla kriget i en strävan att markera en 

självständig och oberoende position gentemot såväl USA som Sovjetunionen. Således 

satsades stora resurser på en nationell försvarsförmåga och neutralitetspolitiken kom att 

utgöra en hörnsten i svensk utrikes- och säkerhetspolitik (Westberg 2015, 193). Berlinmurens 

fall, Sovjetunionens upplösning och kalla krigets slut har dock kommit att innebära stora 

förändringar för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, i synnerhet för neutralitetspolitiken. 

Regeringen Bildt, som tillträdde år 1991, tog avstånd från neutralitetspolitiken i den form som 

den haft under kalla kriget. Sedan år 1991 har neutralitetspolitiken ersatts av en doktrin som 

snarare betonar militär alliansfrihet (Westberg 2015, 196).  

 

Denna förändring konstateras av Dalsjö vara resultatet av att ett fysiskt hot mot Sverige och 

Europa inte längre existerade, då kalla krigets maktbalans kommit till ända. Sverige kom 

tillika att söka medlemskap i den Europeiska gemenskapen (EG), något som tidigare 

uppfattats som oförenligt med neutralitetspolitiken (Dalsjö 2015, 168). Under 1990-talet fick 

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik en europeisk och en internationell dimension i allt 

större utsträckning. Sverige deltog i insatsen i Bosnien-Hercegovina, gick med i Natos 

partnerskap för fred (PfF) år 1994, blev medlem i Europeiska Unionen (EU) år 1995 och 

Förenta Nationerna (FN) har kommit att uppfattas som en allt viktigare säkerhetspolitisk 

plattform (Dalsjö 2015, 169). Westberg konstaterar att denna förändring nådde sin kulmen i 

och med försvarspropositionen år 2009. Enligt Westberg innebar den ”en ny säkerhetspolitisk 

huvudlinje som i stället för oberoende gentemot andra stater starkt betonade betydelsen av ett 

nära säkerhetspolitiskt samarbete med stater inom EU och Nato” (Westberg 2015, 193) 

 

Avsaknaden av en tänkbar angripare och förtroendet till den europeiska säkerhetsapparaten 

kom tillika att resultera i stora nedskärningar i svenska försvarsanslag år 1996, 1999 och 2004 

(Dalsjö 2015, 169). I regeringens försvarsproposition år 1999 klargörs det att ”invasionshotet 

inte ter sig realistiskt under de närmaste tio åren” (Prop. 1999/2000:30, 31), en linje som 

vidhålls även 2005 (Prop. 2004/05:5) och år 2009 beskrivs ett väpnat angrepp mot Sverige 

som ”osannolikt under överskådlig tid” (Prop. 2008/09:140, 28). Till följd av denna upplevda 

fysiska säkerhet, har allt fler referensobjekt kommit att behandlas inom ramen för svensk 
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säkerhetspolitik till följd av ett ”breddat säkerhetsbegrepp” (Egnell 2015, 146). Sedan kalla 

krigets slut har Sverige också utvecklat en förmåga att i större utsträckning bidra till 

internationella insatser (Edström & Gyllensporre 2014, 186), något som bland annat 

resulterade i att värnpliktsförsvaret och territorialförsvaret ersattes med ett yrkesförsvar och 

ett insatsförsvar (Edström & Gyllensporre 2014, 232). Sedan år 2010 har dock fokus 

förflyttats tillbaka till närområdet, parallellt med ett utökat nordiskt försvarssamarbete 

(Edström & Gyllensporre 2014, 260-261). 

 

1.1.2. Uppfattningen av Ryssland 

Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik har sedan kalla krigets slut förändrats i en rad 

avseenden och i flera olika riktningar. Därtill tycks även uppfattningen av Ryssland i svenska 

försvarspropositioner ha förändrats. År 1992 och 1999 beskrivs utvecklingen i Ryssland som 

osäker, men landet uppfattas inte utgöra ett fysiskt hot mot Sverige (Prop. 1991/92:102, 20; 

Prop. 1999/2000:30, 31). Sannolikheten för ett militärt angrepp under de kommande tio åren 

mot Sverige avskrivs år 1999 (Prop. 1999/2000:30, 12). År 2004 konstateras den ryska 

utrikespolitiken ha orienterats alltmer mot Västeuropa och USA (Prop 2004/05:5, 19). År 

2009 poängteras det dock, till följd av Georgienkrisen, att den ”ryska tröskeln för att använda 

militärt våld i närområdet har sänkts” (Prop. 2008/09:140, 24). 

 

År 2012 menade Sveriges dåvarande överbefälhavare att Försvarsmakten endast skulle kunna 

försvara Sverige i cirka en vecka (Westberg 2015, 194-195). I slutet av februari år 2014, 

ockuperade och annekterade Ryssland Krimhalvön, något som resulterade i en omfattande 

svensk säkerhets- och försvarspolitisk debatt (Westberg 2015, 195). Det framhävs i 

försvarspropositionen år 2015 att ”[d]en ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga 

annekteringen av Krim är ett brott mot folkrätten samt bi- och multilaterala åtaganden” samt 

att denna utgör ”den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan den 

etablerades för ett kvarts sekel sedan” (Prop. 2014/15:109, 22), vilket motiverar förslag till en 

stärkt försvarsförmåga, höjda försvarsanslag och en återuppbyggnad av totalförsvaret (Prop. 

2014/15:109, 1, 50). Denna förändrade uppfattning av Ryssland och en återgång till en 

traditionell försvars- och säkerhetspolitik, resulterade i att breda säkerhetshot lyftes i mindre 

utsträckning (Dalsjö 2015, 184). 
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1.2. Forskningsproblem och frågeställning 

När studien genomförs är det snart 30 år sedan Sovjetunionens sammanbrott och kalla krigets 

slut. Förändringarna inom svensk säkerhetspolitik har sedan kalla krigets slut varit påtagliga. 

Bland annat har Sveriges neutralitetspolitik, som utgjorde en stöttepelare i säkerhetspolitiken 

under kalla kriget, successivt övergetts. Tillika har Sverige blivit medlem i EU och utvecklat 

ett nära samarbete med Nato (Westberg 2015, 196-197). Vid en översiktlig betraktning av de 

svenska försvarspropositionerna sedan kalla krigets slut, tycks också uppfattningen av 

Ryssland ha förändrats ett flertal gånger. Utvecklingen i Ryssland uppfattades år 1992 som 

osäker (Prop. 1991/92:102, 20), år 2004 konstateras Ryssland ha utvecklat goda relationer till 

EU, Nato, USA och Sverige (Prop. 2004/05:5, 19) och år 2015 beskrivs Rysslands agerande 

utgöra ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen (Prop. 2014/15:109, 22). Denna 

förändrade uppfattning av och relation till Ryssland är särskilt intressant mot antagandet som 

görs inom ontologisk säkerhetsteori inom Internationella Relationer: att stater har stabila och 

relativt fasta identiteter som stater söker upprätthålla genom stabila relationer med och 

uppfattningar av andra stater (Vieira 2016, 294). Dessa identitetskonstruktioner rekonstrueras 

genom och underbygger statens utrikes- och säkerhetspolitik och således möjliggörs olika 

policys, beroende på hur staten uppfattar andra stater (Hansen 2006, 37). Om uppfattningen 

om andra stater förändras, destabiliseras eller omkullkastas, kan ontologisk osäkerhet uppstå, 

vilket inte sällan leder till förändrade policys (Browning & Joenniemi 2017, 37-38). Mot 

bakgrund av att uppfattningen om Ryssland tycks ha förändrats flertalet gånger sedan kalla 

krigets slut, bör denna förändrade uppfattning av Ryssland ha resulterat i ontologisk osäkerhet 

och en förändring av policys. Därvid bör alltså identitetspolitiska perspektiv visavi Ryssland 

ha varit en drivkraft till förändring av svensk säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut. 

 

Den förändring som svensk säkerhetspolitik genomgått sedan kalla krigets slut, har intresserat 

flertalet forskare och det existerar en stor mängd forskning på området. Denna förändring har 

av forskare konstaterats bestå av eller möjliggjorts genom europeisering (Holmberg & Britz, 

2015; Bjereld & Möller 2016; Brommesson 2016), materiella såväl som immateriella faktorer 

(Petersson 2015), samt att neutralitetspolitiken uppfattades som obsolet (Agius 2006). Tillika 

förklaras förändring i ryskt beteende ha bidragit till flertalet förändringar i svensk 

säkerhetspolitik. Att Sovjetunionens viktigaste arvtagare, Ryssland, inte utgjorde ett hot mot 

Sveriges fysiska säkerhet förklaras ha möjliggjort en breddning av säkerhetsbegreppet (Egnell 

2015), ett svenskt medlemskap i EU, ett nära samarbete med Nato och de nordiska länderna 

(Westberg 2013), samt nedskärningar i försvarsutgifter (Dalsjö 2015). Därtill beskrivs 
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Rysslands agerande i samband med Georgienkrisen 2008 och aggressionen mot Krim 2014 ha 

bidragit till ett allt större fokus på Sveriges närområde och en omfattande försvarsdebatt 

(Westberg 2015). Edström och Gyllensporre argumenterar för att de skiften som ägt rum inom 

svensk säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut, kan förklaras vara skiften mellan realistiska 

och idealistiska faktorer: kalla krigets slut följdes av ett skifte från realism till idealism och 

Georgienkrisen följdes av ett skifte från idealism till realism (Edström & Gyllensporre 2014). 

Den existerande forskningen på området ger såväl rationalistiska som konstruktivistiska 

förklaringar till och beskrivningar av den förändring som ägt rum. Däremot undersöker den 

existerande forskningen inte på djupet hur den sociala identitetskonstruktionen av Ryssland 

möjligen varit en drivkraft till förändring. Denna studie avser fylla denna lucka i forskningen 

genom att analysera tre stycken svenska försvarspropositioner sedan kalla krigets slut, med 

särskilt fokus på framställningen av Ryssland.  

 

Studien gör således bruk av två teoretiska infallsvinklar på identitetspolitisk konstruktion 

inom IR-teori: relationell konstruktivism och ontologisk säkerhet. Dessa teorier bör kunna 

förklara några av de skiften som ägt rum inom svensk säkerhetspolitik. Eftersom stater enligt 

ontologisk säkerhetsteori söker stabilitet i förhållande till sin omvärld, bör en förändrad 

uppfattning av Ryssland ha resulterat i ontologisk osäkerhet för Sverige och motiverat 

förändring av svensk säkerhetspolitik. Genom att kasta ljus på hur den sociala 

identitetskonstruktionen av Ryssland har påverkat Sveriges ontologiska säkerhet, kan policys 

som dessa konstruktioner resulterat i likaså lyftas. Studien är därmed centrerad till följande 

frågeställning:  

 

Hur har Sveriges identitetspolitiska konstruktion av Ryssland påverkat Sveriges 

säkerhetspolitiska utveckling sedan kalla krigets slut? 

 

1.3. Syfte 
Studien syftar till att öka förståelsen för svensk säkerhetspolitisk förändring sedan kalla 

krigets slut. Av den anledningen falsifieras inte tidigare forskares bidrag till fältet (se kapitel 

2.1). Snarare är syftet att ge alternativa, identitetsbaserade förklaringar till drivkrafter bakom 

svensk säkerhetspolitisk förändring sedan kalla krigets slut. Däri är avsikten alltså att ge ett 

kumulativt bidrag till svensk säkerhetspolitik som forskningsfält. Det är därtill problematiskt 

att dra generella slutsatser kring vad som påverkat Sveriges säkerhetspolitiska utveckling 
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sedan kalla krigets slut utifrån denna studie, eftersom studien dels är begränsad temporalt, 

dels vad gäller materialval. Tillika är studien begränsad till en specifik forskningstradition 

inom IR och således lyfts exempelvis inte rationalistiska förklaringar i studiens slutsats. 

 

Studien avser att klargöra och kategorisera den identitetspolitiska konstruktionen av Ryssland 

gentemot Sverige i tre svenska försvarspropositioner, samt undersöka huruvida ontologisk 

(o)säkerhet i förhållande till Ryssland varit en drivkraft som lett till förändring av svensk 

säkerhetspolitik. Detta genomförs genom en teorikonsumerande fallstudie. Två teorier om 

identitetspolitisk konstruktion inom internationella relationer tillämpas på tre stycken svenska 

försvarspropositioner sedan kalla krigets slut. Därmed kan det lyftas huruvida den 

identitetspolitiska konstruktionen av Ryssland påverkat Sveriges säkerhetspolitiska utveckling 

sedan kalla krigets slut. 

 

1.4. Avgränsning 

Studien är som sagt begränsad till att undersöka identitetspolitiska perspektiv på svensk 

utrikes- och säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut och således lyfts andra 

förklaringsmodeller inte i studiens analys. Inte heller lyfts eventuella effekter av respektive 

proposition.  

 

Studien är empiriskt begränsad till Proposition 1991/92:102, Proposition 2004/05:5, samt 

Proposition 2014/15:109. Analysen begränsas alltså temporalt till att omfatta perioden år 1992 

till 2015. Däri avgränsas studien specifikt till datumen 13 februari 1992, 23 september 2004 

och 23 april 2015, då propositionerna är daterade. Därmed begränsas studien till att endast 

undersöka de förändringar som lyfts i dessa propositioner. Det hade förvisso varit fördelaktigt 

att analysera fler försvarspropositioner sedan kalla krigets slut, men till följd av studiens 

begränsade omfattning har dessa propositioner valts ut för att belysa hur den 

identitetspolitiska konstruktionen av Ryssland resulterat i olika policys. Vidare hade en större 

bredd på materialurvalet varit att föredra. Exempelvis hade riksdagsdebatter, 

utrikesdeklarationer, medial granskning och politiska uttalanden kunnat inkluderas i studiens 

analys. Även detta begränsades till följd av studiens omfattning. 

 

Ytterligare, syftar studien endast till att undersöka den identitetspolitiska konstruktionen av 

Ryssland i förhållande till Sverige i svenska försvarspropositioner. Således utelämnas 



	 8 

diskurser kring exempelvis USA, FN och terrorism i analysen, förutom när de har en tydlig 

koppling till den identitetspolitiska konstruktionen av Ryssland i förhållande till Sverige. 

 

1.5. Disposition 

Studien inleddes med att klargöra utvecklingen inom svensk utrikes- och säkerhetspolitisk 

sedan kalla krigets slut, med ett särskilt fokus på beskrivningar av Ryssland i svenska 

försvarspropositioner. Avsnittet följdes av studiens forskningsproblem som mynnade ut i 

studiens övergripande frågeställning Hur har Sveriges identitetspolitiska konstruktion av 

Ryssland påverkat Sveriges säkerhetspolitiska utveckling sedan kalla krigets slut? 

Frågeställningen följdes av studiens syfte och avgränsning. I kommande avsnitt lyfts tidigare 

relevant forskning om svensk utrikes- och säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut, med 

löpande diskussion och motivering av hur denna studie bidrar till fältet. Efter kapitlet 

redogörs det för de teorier som studien gör bruk av, följt av de för studien centrala metoderna: 

diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys. Därefter presenteras och motiveras det empiriska 

materialet, vilket följs av studiens operationalisering av de två teorierna, där det tydliggörs 

hur metod och teori ska användas för att besvara den övergripande frågeställningen. Empiri 

och analys presenteras efter det löpande i förhållande till operationaliseringsfrågorna. Studien 

konkluderas med en slutdiskussion, där slutsatser återkopplas till tidigare forskning, teori och 

syfte, samt med förslag till vidare forskning. 
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2. Teori- och forskningsanknytning 

2.1. Tidigare forskning  

2.1.1. Nya fundament och paradigmskiften 

Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik beskrivs sedan kalla krigets slut som såväl 

postneutral (Agius 2011, 371), som neo-neutral (Bring 2008, 397). Petersson menar tillika att 

det som låg till grund för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik under 1900-talet ”raserats 

och ersatts med nya fundament” (Petersson 2015, 210), något som Westberg beskriver som ett 

”paradigmskifte” (Westberg 2015, 193).  

 

Petersson konstaterar att neutralitetspolitik, territorialförsvar och värnpliktsförsvar har ersatts 

med solidaritetspolitik, expeditionskårsförsvar (insatsförsvar) och yrkesförsvar sedan kalla 

krigets slut (Petersson 2015, 211). Petersson menar att främst immateriella faktorer, så som 

kultur-, identitets- och ideologicentrerade faktorer, kan förklara övergivandet av 

neutralitetspolitiken till förmån för solidaritetspolitiken. Det statscentrerade 

säkerhetsbegreppet som dominerade under kalla kriget fick ta allt mindre plats, till förmån för 

ett bredare, humancentrerat säkerhetsbegrepp. Dessutom resulterade EU-medlemskapet och 

partnerskapet med Nato i att en renodlad neutralitetspolitik blev ohållbar att bedriva 

(Petersson 2015, 221).  

 

Övergången från territorialförsvar till expeditionskårsförsvar kan förklaras genom både 

materiella och immateriella faktorer. Dels kan den förklaras som en följd av omformandet av 

neutralitetspolitiken, dels som en följd av Sovjetunionens sammanbrott. Det existentiella hotet 

mot Sverige existerade inte längre och således kunde inte ett territorialförsvar längre 

motiveras, varpå fredsbevarande insatser lättare kunde motiveras (Petersson 2015, 221-222). 

 

Petersson förklarar till sist övergången från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar genom främst 

ekonomiska faktorer: ett värnpliktsförsvar är dyrare än ett yrkesförsvar (Petersson 2015, 222-

223). Därmed skars även antalet förband ned, vilket innebär att förmågan att värna om svensk 

säkerhet reducerats, något som lett till ett större beroende av andra staters militära förmågor 

(Westberg 2015, 194-195). Denna studie bör i förhållande till Petersson och Westberg ses 

som kompletterande, i det att den kan förklara bakomliggande drivkrafter till några av de 

förändringar som skett. 
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2.1.2. Sveriges politiska identitet 

Agius undersöker relationen mellan svensk identitet och svensk neutralitetspolitik genom ett 

konstruktivistiskt perspektiv. En nationell politisk identitet har enligt Agius stor betydelse för 

vilken utrikes- och säkerhetspolitik som kommer anses vara acceptabel och därmed möjlig 

(Agius 2006, 44). Genom det konstruktivistiska perspektivet lyfter hon att nationella normer 

och värden fästs vid idén om neutralitet och vice versa Den svenska politiska identiteten har 

således konstruerat och rekonstruerats av Sveriges neutralitetspolitik. Neutralitetspolitiken har 

sedan kalla krigets slut emellertid kommit att i viss mån överges eller undergrävas, till förmån 

för militär alliansfrihet (Agius 2006, 206-208). Hon konstaterar dock att Sverige verkar ha 

svårigheter med att helt och hållet överge neutralitetspolitiken, då neutraliteten är djupt rotad i 

Sveriges politiska identitet. Detta konstateras tillika vara en möjlig förklaring till att den 

kollektiva självbilden av Sverige som neutral stat lever kvar än idag. (Agius 2006, 207-208). 

 

Bergman Rosamond analyserar också Sveriges politiska identitet ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och hon konstaterar att narrativ kring solidaritet, 

välfärdsstaten och den svenska välfärdsmodellen genomsyrat svensk utrikespolitik under kalla 

kriget, men även efter kalla krigets slut. Svensk utrikespolitisk identitet har alltså formats av 

en slags altruism, något som möjliggjorts genom Sveriges neutralitet (Bergman Rosamond 

2016, 465-467). Det är bland annat på dessa grunder som Sverige har beskrivits som en 

”humanitär stormakt” (Aggestam & Bergman Rosamond 2016, 330). 

 

Ångström analyserar ur ett identitetsperspektiv trender i den svenska Försvarsmaktens 

internationella insatser sedan kalla krigets slut. Det framhålls att dessa internationella insatser 

sedan 1990-talet utgjort ett instrument som bekräftat den svenska identiteten, en identitet som 

utgjorts av och betonat fredlig konfliktlösning och humanism (Ångström 2015, 259-260). 

Genom att intervenera i konflikter och oroshärdar världen över, har Sverige sålunda bidragit 

till att ”upprätthålla en världsordning där internationell rätt och humanitet främjas” (Ångström 

2015, 260) och därmed bekräftas även svensk identitet. Vidare tolkar Ångström den ökade 

tendensen att intervenera som en följd av det svenska EU-medlemskapet. Sveriges 

säkerhetspolitiska elit söker alltså hitta en identitet, det vill säga vad det innebär för Sverige 

att vara medlem i EU. Således intervenerar Sverige oftare än tidigare (Ångström 2015, 260). 

 

Vad gäller insatser, klarlägger Egnell att de internationella insatsernas ökade roll i den 

svenska säkerhetspolitiken delvis varit ett resultat av ett breddat säkerhetsbegrepp. I 
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förhållande till det traditionella, statscentrerade säkerhetsbegreppet, inkluderas ett större antal 

referensobjekt i det breddade säkerhetsbegreppet genom insikten att ”såväl nationell som 

internationell säkerhet och stabilitet även förutsätter social och ekonomisk utveckling, 

samhälls- och statsbyggande samt respekt för mänskliga rättigheter” (Egnell 2015, 146). Av 

detta humancentrerade säkerhetsbegrepp omfattas bland annat terrorism, internationell 

brottslighet, klimatförändringar, sjukdomar och fattigdom. Dessa perspektiv har bidragit till 

att militära instrument används inom fler områden, jämfört med tidigare. Internationella 

insatser, med syfte att skydda människor och bygga upp institutioner har således blivit en 

naturlig del i svensk säkerhetspolitik (Egnell 2015, 145-146). 

 

Det breddade säkerhetsbegreppet har även resulterat i att vikten av genus lyfts alltmer inom 

svensk utrikes- och säkerhetspolitik. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor fred och 

säkerhet har tillika kommit att införlivas alltmer i svensk utrikespolitik, framförallt inom 

internationella insatser. Sveriges regering år 2014-2018 bedriver därtill en feministisk 

utrikespolitik som är starkt influerad av feministisk teori och praktik. Denna utrikespolitik har 

möjliggjort för en utrikes- och säkerhetspolitik bestående av feministiskt internationellt 

agendasättande och normativt entreprenörskap (Aggestam & Bergmand Rosamond 2016, 

323-324). Den feministiska utrikespolitiken tolkas även den som ett uttryck för Sveriges roll 

som ”humanitär stormakt” (Aggestam & Bergmand Rosamond 2016, 330). 

 

Likt Agius (2006), Bergman Rosamond (2016) och Ångström (2015), undersöker denna 

studie hur identitet möjliggjort för eller begränsat olika slags policys. Till skillnad från Agius, 

kommer denna studie inte att belysa Sveriges neutralitetspolitik i större utsträckning. Likaså 

lyfts inte Sveriges altruistiska vision så som Bergman Rosamond beskriver den. Inte heller 

avhandlas identitet i förhållande till internationella insatser. Denna studie bör snarare ses som 

ett vidgat perspektiv på hur identitet möjliggjort för eller begränsat olika säkerhetspolitiska 

policys sedan kalla krigets slut. 

 

2.1.3. Sverige, EU, Nato och Norden 

Uppfattningen att den permanenta europeiska säkerhetsordningen existerar, var och är den 

främsta förklaringen till att neutralitetspolitiken givits upp till förmån för europeisk solidaritet 

enligt Westberg (Westberg 2015, 204). Britz och Holmberg undersöker denna 

europeiseringen av den svenska säkerhetspolitiken. De menar att europeiseringen av svensk 

säkerhetspolitik har inneburit en ”förändring, eller transformation, där politiska problem och 
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lösningar i allt högre grad har en europeisk dimension” (Britz & Holmberg 2015, 36). Genom 

denna europeisering menar Britz och Holmberg att Sveriges säkerhetspolitik kommit att bli 

alltmer sammanflätad med EU:s och Natos sedan kalla krigets slut (Britz & Holmberg 2015, 

36). Således konstateras denna europeisering utgöra ett ”trendbrott” i förhållande till svensk 

säkerhetspolitik under kalla kriget, då nationella lösningar prioriterades framför internationellt 

säkerhetspolitiskt samarbete (Britz & Holmberg 2015, 40). Bjereld och Möller konstaterar att 

diskrepansen mellan en neutralitetspolitik och ett medlemskap i EU, samt öppet samarbete 

med Nato uppfattades som alldeles för stor för att vara hållbar. Detta beskrivs tillika vara en 

orsak till den europeisering som ägt rum (Bjereld och Möller 2016, 444). Förutom Europa, 

har Norden kommit att ta större plats inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Brommesson 

analyserar dessa konkurrerande roller och konstaterar att den europeiska rollen har kommit att 

utmanas alltmer av en nordisk roll sedan tillblivelsen av NORDEFCO (Nordic Defence 

Cooperation) år 2009 och ett ökat fokus på närområdet (Brommesson 2016, 538-539).  

 

Trots folkligt stöd för Sveriges neutralitet, har den till stort fått ge vika till fördel för 

europeisk integration, medlemskap i EU och nära samarbete med Nato (Agius 2006, 207-

208). Westberg poängterar dock att denna kollektiva självbild av Sverige som en neutral stat 

lever kvar i mångt och mycket, framförallt inom socialdemokratin, trots den europeiska 

integrationen. Westberg poängterar därmed även att ett svenskt Nato-medlemskap är avlägset, 

mot bakgrund av identitetspolitiska perspektiv, något som är av vikt att beakta inom 

utrikespolitiken, för att dessa ska anses politiskt acceptabla (Westberg 2015, 41, 240). 

 

Författarna ovan analyserar förutsättningar för, begränsningar av och bakgrund till utökat 

svenskt samarbete inom EU, med Nato och inom Norden. Denna studie kommer i förhållande 

till dessa studier att klargöra identitetsbaserade drivkrafter till exempelvis denna 

europeisering. 

 

2.1.4. Rationalistiska förklaringar: Realism och idealism 

Edström och Gyllensporre argumenterar för att förändringen inom svensk säkerhetspolitik 

sedan kalla krigets slut kan förklaras med hjälp av rationalistiska teorier, som skiften mellan 

realism och idealism (Edström & Gyllensporre 2014, 276). Skiftet från realism till idealism 

beskrivs härröra ur Sovjetunionens upplösning och det faktum att kalla krigets maktbalans var 

ett minne blott, något som under kalla kriget underbyggt den svenska neutralitetspolitiken. 

Den idealism som följde, möjliggjorde exempelvis för svensk militär aktivism genom EU och 
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Natos fredsskapande insatser. Dessa insatser har motiverats av en skyldighet att skydda 

enskilda människors liv och ”[s]taters autonomi, dvs. själva grundstenen i den realistiska 

skolan, har m.a.o. fått ge vika för hävdandet av mänskliga rättigheter” (Edström & 

Gyllensporre 2014, 272-273). De internationella insatserna har sedan kalla krigets slut utgjort 

en avsevärd del av den svenska försvarspolitiken, men Edström och Gyllensporre konstaterar 

att denna ”aktiva doktrin borta” (idealism) ersatts av en ”aktiv doktrin hemma” (realism) 

under senare år. Större fokus på Sverige, Norden och Östersjöområdet har därmed varit ett 

resultat. Detta antas vara en följd av en realistisk extern faktor: Georgienkrisen 2008 (Edström 

& Gyllensporre 2014, 270-271). 

 

Petersson klarlägger att Sverige sedan kalla krigets slut har kommit att bli alltmer beroende av 

Nato. Sverige har inget självständigt hållbart försvar. Således kan Sverige inte ensamt utföra 

militära operationer och Sveriges försvarspolitik förutsätter till stort att Nato kommer till 

Sveriges stöd om så krävs. En svensk vilja att fullt ut bli medlem i Nato eller en vilja hos Nato 

att ge Sverige några säkerhetsgarantier existerar dock inte (Petersson 2018, 90-91). Den 

försämrade säkerhetspolitiska situationen de senaste åren har vidare resulterat i ett allt större 

fokus på Sveriges närområde, samtidigt som Sveriges beroende av såväl EU som Nato ökar. 

Både realistiska och idealistiska faktorer kan därmed användas som förklaringsmodeller för 

svensk säkerhetspolitik. Petersson beskriver Sveriges säkerhetspolitik de senaste åren som en 

korsbefruktning mellan realism (alltmer fokus på närområdet) och idealism (tron på 

institutioner) (Petersson 2018, 91). 

 

I förhållande till Edström och Gyllensporre (2014) och Petersson (2018) kommer denna studie 

inte att undersöka den förändring som ägt rum inom svensk säkerhetspolitik genom det 

rationalistiska objektivet. Syftet är emellertid att bidra med alternativa förklaringar till de 

skiften som av Edström och Gyllensporre konstateras ha ägt rum. 

 

2.2. Teoretiskt ramverk 

Den traditionella, rationalistiska uppfattningen inom IR är att stater är rationella aktörer vars 

främsta mål på den internationella arenan är att uppnå fysisk säkerhet. Sådana teorier 

analyserar främst strukturer och processer och ser följaktligen identitet som något givet. 

Dessa teorier förblir ofullständiga och saknar förklaringskraft i många avseenden (Steele 

2008, 8; Wendt 1992, 392), varför utgångspunkten hos konstruktivistiska och kritiska 
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säkerhetsteoretiker är att identitetskonstruktioner kan ge möjliga förklaringar till staters 

säkerhetspolitiska beteende. Exempelvis kan irrationellt, kontraintuitivt eller konfunderande 

utrikespolitiskt beteende belysas och förklaras genom sådana teoretiska ingångsvärden (Steele 

2008, 2, 8; Rumelili 2013, 54). Det teoretiska ramverket i denna studie gör bruk av två olika 

infallsvinklar på identitetspolitisk konstruktion: 1) Relationell konstruktivism, det vill säga att 

en stats identitet konstrueras i förhållande till en ”skillnad”, där uppfattningen av ”vi” och 

”dem”1 (re)konstruerar varandra, samt 2) ett relationellt perspektiv på ontologisk säkerhet 

inom internationella relationer. Notera att utgångspunkten i denna studie är att stater som 

politiska entiteter har en identitet som formas genom utrikespolitiken. Således undersöker 

denna studie inte vilken identitet gemene svensk eller ryss upplever sig ha, exempelvis. 

 

2.2.1. Identitet, skillnad och utrikespolitik 

En relationell konstruktivistisk analys av identitet inom IR kretsar kring skapandet av 

uppfattningen om staten och dess relationer till andra stater (Hagström & Hanssen 2016, 271) 

och tar framförallt avstamp i poststrukturalistiska idétraditioner (Rumelili 2004, 30). Sådan 

teori ser verkligheten som socialt och diskursivt konstruerad. Av detta följer att såväl identitet 

som ”skillnad” är socialt och diskursivt konstruerat. Campbell formulerar denna relation som 

följande: 

Identity is an inescapable dimension of being. No body could be without it. Inescapable as 

it is, identity – whether personal or collective – is not fixed by nature, given by God, or 

planned by intentional behavior. Rather, identity is constituted in relation to difference. But 

neither is difference fixed by nature, given by God, or planned by intentional behavior. 

Difference is constituted in relation to identity […] (T)he constitution of identity is 

achieved through the inscription of boundaries that serve to demarcate an “inside” from an 

“outside”, a “self” from an “other”, a “domestic” from a “foreign” (Campbell 1998, 9). 

 

För att uppfattningen om staten ska existera, behövs alltså en uppfattning om en ”skillnad”. 

Vad något är och vad detta varandet består i, kontrasteras alltså i förhållande till vad det inte 

är. Staters identitet saknar alltså en förutbestämd essens och stater har ett konstant behov av 

att reproducera dess identitet genom att konstruera en uppfattning av ”dem” -  vad ”vi” inte är 

                                                
1 ”Vi” och ”dem” är en fri översättning av ”self” och ”other” och teorier kring identitetskonstruktion genom 
”difference”, det vill säga ”skillnad”. Campbell (1998), Rumelili (2004), Hansen (2006), Croft (2012) och 
Rumelili (2015), är exempel på författare som förknippas med denna forskningstradition. Citationstecken 
används alltid för ”vi”, ”dem” och ”skillnad” i denna studie. ”De” och ”skillnad” används synonymt. 
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(Rumelili 2015, 66). Således (re)konstruerar ”vi” ”dem” och vice versa. Vidare underbyggs 

och legitimeras utrikes- och säkerhetspolitiken genom dessa identitetskonstruktioner, 

samtidigt som dessa identitetskonstruktioner reproduceras och rekonstrueras genom 

utrikespolitiken. Identitetskonstruktionerna möjliggör för, såväl som begränsar vilka policys 

som uppfattas som naturliga, onaturliga, lämpliga eller olämpliga (Hansen 2006, 37, 211). 

Forskarens uppgift är följaktligen att kasta ljus på hur specifika ”tecken” associeras med en 

identitet, hur denna identitet disassocieras med andra ”tecken”, samt hur dessa tecken 

(dis)associeras med en ”skillnad” (Hansen 2006, 42). Hansen exemplifierar detta genom en 

europeisk Balkandiskurs. Om Balkan konstrueras som en ”skillnad” visavi Europa, krävs det 

att forskaren belyser vilka tecken som konstruerar denna ”skillnad”. Om Balkan associeras 

med ”tecken” såsom irrationell, våldsam, underutvecklad och primitiv, konstrueras Europa i 

förhållande som rationell, utvecklad och civiliserad (Hansen 2006, 42). 

Hansen konstaterar att en rad teoretiker inom detta fält på förhand definierar ”skillnad” som 

radikal ”skillnad”, det vill säga en hotfull eller säkerhetiserad ”skillnad”. Stater samarbetar, 

krigar, handlar och interagerar uppenbarligen inte endast med en stat, varför ”vi” alltid 

kontrasteras i förhållande till flera ”skillnader”. Konstruktionen av denna ”skillnad” kan ta 

form på flertalet vis, vilket möjliggör för olika slags relationer, handlingsmöjligheter och 

således också policys (Hansen 2006, 41). 

Därmed identifierar och teoretiserar Croft olika kategorier av ”skillnad”, med olika grader av 

antagonism (Croft 2012, 91). Av dessa kategorier, kommer denna studie att göra bruk av fyra. 

Den första kategorin, en radikal ”skillnad” innebär att ”skillnaden” konstrueras i normativt 

negativa termer och framförallt i antagonistiska termer, som en antites till identiteten (Croft 

2012, 86-87). En sådan ”skillnad” konstrueras i diskursen som hotfull, konfrontatorisk, farlig 

eller i andra normativt negativa ordalag. Konstruktionen resulterar i disassociation och 

antagonism i hög grad (Rumelili 2004, 38-39). Den andra kategorin, en allierad ”skillnad” 

innebär att ”vi” och ”dem” är olika, men har en viss samhörighet (Croft 2012, 89). Sådana 

diskurser karaktäriseras av att ”skillnaden” konstrueras som fredlig eller vänskaplig. 

Diskursen framhäver exempelvis att samarbete mellan ”vi” och ”dem” är betydelsefullt, att 

”vi” och ”dem” strävar efter samma mål, eller att ”vi” och ”dem” delar en identitet i viss mån 

(Rumelili 2004, 38). En neutral ”skillnad” medför en neutral uppfattning av ”skillnaden”. Att 

”de” är annorlunda medför inte nödvändigtvis heller normativa beskrivningar av ”dem”. ”Vi” 

har alltså ingen tydlig uppfattning av hur ”vi” ska uppfatta ”dem”, förutom att ”de” är 
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annorlunda (Croft 2012, 88). Den fjärde kategorin, en temporalt radikal ”skillnad”, innebär 

att ”skillnaden” konstrueras som dåtida eller framtida radikal. Det vill säga en rädsla över att 

”de” i framtiden ska bete sig som ”de” tidigare gjort, att ”skillnaden” ska återgå till att bli 

radikal (Croft 2012, 88). 

Denna studie kommer genom de tre försvarspropositionerna att undersöka hur Ryssland 

kontrasterats gentemot Sverige. Analysen kommer uteslutande att undersöka Ryssland som 

”skillnad”. Därmed möjliggörs en kategorisering av vilken typ av ”skillnad” Ryssland 

konstruerats som och en uppfattning om vilka policys som möjliggjorts genom dessa 

konstruktioner kan skapas. 

 

2.2.2. Ontologisk (o)säkerhet 

Mitzen beskriver ontologisk säkerhet som “security not of the body but of the self, the 

subjective sense of who one is, which enables and motivates action and choice” (Mitzen 2006, 

344). Enligt Steele är sökandet efter fysisk säkerhet uppenbarligen en betydande drivkraft 

bakom staters beteende. Som sådan är förklaringen dock otillräcklig (Steele 2008, 2). Stater 

söker även uppnå säkerhet i dess identitet och roll i omvärlden, så kallad ontologisk säkerhet. 

Idén om ontologisk säkerhet som drivkraft bakom staters beteende, har sitt ursprung i 

sociologen Anthony Giddens teori. Giddens avhandlar ontologisk säkerhet på ett mänskligt 

plan, men allt fler IR-teoretiker har lyft Giddens resonemang som en möjlig förklaring till 

staters beteende. Staten behandlas i sådana analyser som en person, som kan uppleva känslor 

(Steele 2008, 1-2). Steele menar att statens ontologiska säkerhet uppnås genom att 

upprätthålla en stabil och konsekvent uppfattning om sig själv och sin relation till omvärlden, 

vilket erhålls genom stabila utrikespolitiska rutiner (Steele 2008, 2). 

Mitzens teori om ontologisk säkerhet har en relationell utgångspunkt. Hon argumenterar för 

att en stats relation till en annan stat är en slags rutin, vars syfte är att skapa ontologisk 

säkerhet för staten. I ett tillstånd av ontologisk säkerhet upplever staten således en stabil och 

konsekvent social existens (Mitzen 2006, 341). Staten vet vad den är och varför den gör vad 

den gör och därtill skapas en kontinuitet och stabilitet i statens uppfattning om sig självt och 

sin omvärld. Uppfattningen om och relationen till andra stater blir avgörande för statens 

uppfattning om dess egen identitet, kontinuitet och plats i världen. Genom denna kontinuitet 

och stabilitet undviker staten så kallad ontologisk ångest (Mitzen 2006, 341). Därmed 

motiveras policys genom dessa uppfattningar av och relationer med andra stater. Stater fästs 
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vid dessa uppfattningar och relationer, eftersom det ger staten en uppfattning om statens roll 

på den internationella arenan (Vieira 2016, 293). Utgångspunkterna för relationell ontologisk 

säkerhetsteori är således att 1) stater har konsekventa och stabila identiteter och 2) ontologisk 

säkerhet erhålls genom stabila uppfattningar av och relationer till andra stater (Vieira 2016, 

294). Mitzen belyser sålunda att stater ofta håller fast vid en etablerad och stabil uppfattning 

av sin omvärld, för att uppnå ontologisk säkerhet. En sådan uppfattning kan tillika resultera i 

att statens fysiska säkerhet äventyras (Mitzen 2006, 341-342). 

Eftersom stater söker stabilitet och kontinuitet i dess förhållande till andra stater, konstaterar 

Browning och Joenniemi att ontologisk ångest och osäkerhet kan uppstå när uppfattningen om 

omvärlden förändras. Statens etablerade och stabila uppfattning av en annan stat kan 

destabiliseras och i vissa fall omkullkastas när den andra statens beteende förändras drastiskt. 

Detta skapar i sin tur desorientering, ontologisk ångest och osäkerhet (Browning & Joenniemi 

2017, 37-38). Denna ontologiska ångest och osäkerhet utmanar statens uppfattning om dess 

omvärld och även uppfattningen om sig självt i denna omvärld. Därmed uppstår även 

osäkerhet gällande vilken utrikes- och säkerhetspolitik som bör bedrivas (Rumelili 2015, 58). 

När utrikespolitiska rutiner brister, ifrågasätts eller uppfattas som ineffektiva till följd av 

andra staters förändrade beteende, kan staten inte längre förutse konsekvenserna av de 

handlingar som staten tidigare tagit förgivet. En sådan oförmåga att veta hur staten ska agera 

och reagera i förhållande till andra stater, kan undergräva statens förmåga att upprätthålla 

etablerade policys (Mitzen & Larson 2017, 7). Tillika belyser Innes och Steele att så kallade 

”externa chocker” kan utgöra ett hot mot statens uppfattning av sig självt. Om en stat inte kan 

kontextualisera andra staters förändrade beteende i förhållande till sig självt och självets 

värdsbild, uppstår därmed ontologisk osäkerhet (Innes & Steele 2014, 19-20). 

 

Ontologisk osäkerhet leder inte sällan till att staten omformulerar policys eller utrikespolitiska 

rutiner, för att återuppnå ontologisk säkerhet i förhållande till omvärlden. Om ontologisk 

osäkerhet är motivet bakom en förändrad policy eller rutin, motiveras denna nya policy 1) 

som en följd av en förändrad uppfattning av omvärlden och 2) en oförmåga att kontextualisera 

statens plats i omvärlden (Browning & Joenniemi 2017, 37-38; Innes & Steele 2014, 19-20). 

Tillika kan ontologisk säkerhet uppnås såväl vid en upplevd fysisk säkerhet, som vid en 

upplevd fysisk osäkerhet. En annan stat kan konstrueras som ett fysiskt hot, men ändå 

generera ontologisk säkerhet för staten och vice versa. Rumelili klargör att hållbarheten i 
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förändrade diskurser kring en ”skillnad”, beror av hur väl denna nya diskurs vidhålls och 

således skapar ontologisk säkerhet (Rumelili 2015, 61, 65-66). 

 

Denna studie kommer att undersöka huruvida ontologisk (o)säkerhet varit en drivkraft i 

upprätthållandet av eller förändringen av policys. Detta kommer att undersökas genom att 

uteslutande analysera den sociala konstruktionen av Ryssland visavi Sverige och huruvida 

denna konstruktion resulterar i förändring eller inte av policys. Emellertid belyser Mitzen och 

Larson att kausalitet inom ontologisk säkerhet som teori är problematisk (Mitzen & Larson 

2017, 14), varför det är av vikt att tydligt belysa att det är uppfattningen av Ryssland som 

leder till att policys förändras eller upprätthålls. 
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3. Tillvägagångssätt 

3.1. Metod 

Denna studie är en kvalitativ teorikonsumerande fallstudie. Den kvalitativa aspekten i studien 

följer naturligt ur studiens materialval, då ett mindre material analyseras på djupet. Genom en 

djupdykning i ett litet material, möjliggörs det för en större förståelse för det enskilda 

empiriska materialet, i förhållande till om en större mängd data analyserats extensivt (Teorell 

& Svensson 2013, 80). En teorikonsumerande fallstudie innebär att en teori tillämpas på ett 

empiriskt fall, med syftet att bidra till en ökad förståelse för fallet i fråga (Kaarbo & Beasley 

199, 374). Studien nyttjar som sagt två teorier som den tillämpar på fallet förändring av 

svensk säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut. Återigen är inte syftet med studien att vara 

teoritestande eller teoriutvecklande. Snarare är syftet att öka förståelsen för och ge alternativa 

förklaringar till fallet, varför studien således är teorikonsumerande. 

Eftersom denna studie syftar till att klargöra den sociala konstruktionen av Ryssland i 

förhållande till Sverige och därigenom undersöka vilken identitet och vilka policys dessa 

konstruktioner möjliggjort, är det av vikt att denna sociala identitetspolitiska konstruktion av 

Ryssland illumineras. Hansen menar att identitet produceras och konstitueras av 

utrikespolitiken, som i sin tur är relationellt och diskursivt producerad, varför studier bör 

belysa dessa identitetskonstruktioner genom en diskursanalys (Hansen 2006, 37). Studien 

tillämpar därför en diskursanalys. 

Det finns en rad definitioner av diskurser och former av diskursanalys, varav denna studie tar 

avstamp i Laclau och Mouffes definition och metod. Laclau och Mouffe har en 

konstruktivistisk syn på verkligheten och menar att alla sociala fenomen är en del av en 

diskursiv helhet som därvid ”konstituerar sociala identiteter och föreställningar om världen” 

(Bergström & Boréus 2012, 388). Att se språket som konstruerande av den sociala 

verkligheten, innebär att tolkningar av vår omvärld utgör grunden för den sociala verkligheten 

och politiken. Denna tillvaro är ständigt föränderlig, och diskursanalysens uppgift är att 

belysa hur tillvaron (re)konstrueras och (re)produceras (Bergström & Boréus 2012, 379). 

Bergström och Boréus presenterar ett antal diskursanalytiska verktyg som är förknippade med 

Laclau och Mouffe, varav denna studie kommer att göra bruk av analysverktygen tecken, 
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signifikanter och ekvivalenskedjor2, analysverktyg som är lämpliga för studier av 

identitetskonstruktion (Bergström & Boréus 2012, 387). 

 

En term eller ett uttryck benämns metodologiskt som en signifikant. En signifikant har ingen 

given betydelse eller innebörd, utan består i grunden endast av en beteckning. En signifikant 

får genom diskurser ett tankeinnehåll, det vill säga en betydelse och genom den skapas en 

föreställning om begreppet. En signifikant utgör tillsammans med tankeinnehåll ett tecken 

(Bergström & Boréus 2012, 365). Ett tecken så som ”neutralitet” består av ett uttryck, det vill 

säga ordet ”neutralitet” så som det skrivs eller uttalas, samt ett tankeinnehåll, det vill säga vad 

”neutralitet” har för begreppslig innebörd i sammanhanget. ”Neutralitet” skiljs uttryckligt från 

andra tecken genom hur det uttalas eller skrivs – exempelvis från ord som uttalas liknande, så 

som ”solidaritet”. Innehållsligt är ”neutralitet” skiljt från begreppen ”solidaritet” och 

”alliansfrihet”, till följd av de uppfattningar, föreställningar och förkunskaper som du och jag 

har om ”neutralitet”, ”solidaritet” och ”alliansfrihet”. 

 

Signifikantens betydelse är följaktligen av öppen karaktär och diskursanalysen syftar därmed 

till att belysa hur signifikanten får sin mening genom betydelseskapande. Signifikantens 

betydelse kan alltså utsättas för förändring, där vissa signifikanter är särskilt utsatta för 

förändring, framförallt inom politiska diskurser. Sådana särskilt föränderliga signifikanter 

benämns som tomma signifikanter (Bergström & Boréus 2012, 365-366). Genom diskurser 

befästs dock signifikantens mångtydighet, genom att specifika tecken förknippas med 

signifikanten. Således fixeras signifikanten till ett specifikt innehåll och ges tillika en innebörd 

(Bergström & Boréus 2012, 366). Förslagsvis kan de tomma signifikanterna ”Sverige” och 

”Ryssland” vid olika tidpunkter förknippas med olika tecken. ”Sverige” kan vid en tidpunkt 

förknippas med ett tecken så som ”neutral”, emedan ”Sverige” vid en annan tidpunkt kan 

förknippas med tecknet ”alliansfrihet”. Likaså kan ”Ryssland” vid en tidpunkt förknippas med 

tecknet ”Europa” och vid en annan tidpunkt förknippas med tecknet ”revanschistisk”. 

 

För att undersöka vad som ryms inom diskursen i förhållande till ett en tom signifikant, 

används analysverktyget ekvivalenskedjor i denna studie. Genom ekvivalenskedjor ges den 

tomma signifikanten en innebörd genom att andra tecken kopplas eller associeras på olika sätt 

                                                
2 Analysverktygen kursiveras i detta kapitel för att tydliggöra för läsaren. När specifika tecken eller 
signifikanter exemplifieras, används citationstecken för dessa i detta kapitel. Exempelvis ”neutralitet”. 
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till den tomma signifikanten. Dessa tecken kan ha såväl positiva som negativa relationer till 

den tomma signifikanten. Ett tecken som har en negativ eller positiv relation till den tomma 

signifikanten, kan enligt Bergström och Boréus utgöras av exempelvis politiska mål, 

eftersträvansvärda värden, politiska system och attribut (Bergström & Boréus 2012, 367). 

Således ger en positiv relation mellan en tom signifikant och ett tecken en uppfattning av vad 

den tomma signifikanten uppfattas göra, vara, vilja vara, vilken gemenskap den tomma 

signifikanten tillhör eller vad den tomma signifikanten har en god relation till. Motsatsvis 

tydliggör negativa relationer vad den tomma signifikanten inte uppfattas göra, inte uppfattas 

vara, vilja vara, vilken gemenskap den tomma signifikanten inte tillhör eller vad den tomma 

signifikanten inte har en god relation till (Bergström & Boréus 2012, 367). Enligt Hansen, 

konstrueras identiteter genom att tecken associeras på olika sätt till staten visavi en ”skillnad” 

(Hansen 2006, 37), varför ekvivalenskedjor således är ett passande analysverktyg i denna 

studie. Som exempel, kan den tomma signifikanten ”Sverige” i en politisk diskurs associeras 

positivt med tecknet ”demokrati” och därmed även negativt med tecknet ”diktatur”. 

 

Eftersom diskursanalysen kräver en omfattande tolkning av empirin, är en diskursanalys inte 

oproblematisk, särskilt vad gäller intersubjektiviteten i studien. Av den anledningen menar 

Bergström och Boréus att det alltid bör tydliggöras noggrant för hur forskare kommer fram till 

de uppnådda resultaten. Diskursanalysen tolkas nämligen ofta som en metod som inte tar 

hänsyn till intersubjektivitet och noggrannhet, eftersom utgångspunkten är konstruktivistisk. 

Diskursanalysen ska dock belysa diskursen i ett material, varför den inte används för att 

tydliggöra forskarens egen uppfattning om en diskurs. Därmed är intersubjektivitet och 

noggrannhet viktigt (Bergström & Boréus 2012, 405-406). Därvid redogörs det i analysen av 

den identitetspolitiska konstruktionen av Sverige och Ryssland alltid noggrant för hur 

slutsatser nås, genom citat ur propositionerna samt förklaringar av citatens innebörd. 

 

Denna studie ska inte endast behandla den sociala konstruktionen av Ryssland i förhållande 

till Sverige, men också undersöka vilka policys som möjliggjorts genom dessa konstruktioner. 

För att kunna utforska denna aspekt i det empiriska materialet, tillämpas det relationella 

perspektivet på ontologisk säkerhet. Sålunda kan det avgöras huruvida ontologisk (o)säkerhet 

i förhållande till Ryssland varit en drivkraft som resulterat i att policys vidhållits, förändrats 

eller ersatts. Denna aspekt kommer att undersökas genom en kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Bergström & Boréus innebär den kvalitativa innehållsanalysen att forskaren systematiskt och 

tydligt beskriver det textinnehåll som analyseras, snarare än att kvantifiera innehållet 
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(Bergström & Boréus 2012, 50). Den kvalitativa innehållsanalysen innebär enligt Esaiasson et 

al. att forskaren identifierar relevanta passager i det empiriska materialet, vilka sedan läses 

intensivt flertalet gånger för att en förståelse för det väsentliga i texten ska kunna skapas i 

förhållande till studiens frågeställning. Således kan argument, utgångspunkter, idéer och 

poänger som lyfts i texten klargöras (Esaiasson et al. 2004, 233-234). Genom att identifiera 

relevanta passager där policys motiveras i denna studies empiriska material, kan 

bakomliggande argument som motiverar dessa policys klargöras i analysen. Steele påpekar att 

stater måste skapa mening kring utrikespolitiska handlingslinjer för att dessa ska kunna vara 

förenliga med statens världsbild. Således måste de argument som används för att rättfärdiga 

olika handlingslinjer belysas vid studier av ontologisk säkerhet (Steele 2008, 11), vilket den 

kvalitativa innehållsanalysen möjliggör. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen är inte heller den perfekt, och därför menar Bergström och 

Boréus att forskare tydligt måste belysa vad som tolkas som uttryck för exempelvis idéer och 

argument, samt varför dessa är relevanta för att besvara forskningsfrågan (Begrström & 

Boréus 2012, 30). Därav anknyts det tydligt till teorin i studiens operationalisering, för att 

tydliggöra varför den empiri som analyseras med den kvalitativa innehållsanalysen uppfattas 

som relevant. 

I kapitel 3.3 redogörs det för i vilka avseenden de diskursanalytiska verktygen används i 

analysen, samt i vilka sammanhang den kvalitativa innehållsanalysen används. 

 

3.2. Material 

Studien har som syfte att undersöka den politiska identitetskonstruktionen av Ryssland i 

förhållande till Sverige sedan kalla krigets slut, samt att undersöka vilka skiftande policys 

dessa konstruktioner möjliggjort. Därmed analyseras tre stycken svenska 

försvarspropositioner. Dessa propositioner har valts på basis av innehåll, där en översiktlig 

betraktning av dokumenten tyder på att bilden av Ryssland skiljer sig stort. Hansen fastslår att 

en forskningsdesign som koncentreras till olika tidpunkter, där tidpunkterna är väl valda, kan 

bidra till en ökad förståelse för förändring i den politiska diskursen, samt en uppfattning om 

vad dessa diskurser möjliggör (Hansen 2006, 79), varför propositionerna valts, för att belysa 

hur uppfattningen om Ryssland resulterat i skiftande policys. Följande propositioner 

analyseras: 
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• Proposition 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 

samt anslag för budgetåret 1992/93 

• Proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar 

• Proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 

 

Hansen formulerar tre kriterier för materialval i studier som undersöker politiska 

identitetskonstruktioner. Hon konstaterar att de valda texterna tydligt bör beskriva en stats 

policys, bör vara centrala politiska dokument och bör ha den ”formella auktoriteten” att 

fastställa en politisk ståndpunkt (Hansen 2006, 85), varför propositionerna uppfattats som 

lämpligt material i denna studie. Propositionerna innehåller uttömmande beskrivningar av 

säkerhetspolitisk utveckling i omvärlden, där Ryssland beskrivs detaljerat i respektive 

proposition. Dessutom görs i propositionerna omfattande beskrivningar av Sveriges 

säkerhetspolitiska linjer och utgångspunkter, eftersom propositionerna i fråga dikterar svensk 

säkerhetspolitik de kommande åren. Därmed uppfattas de alltså vara centrala 

säkerhetspolitiska dokument. 

 

Eftersom endast propositioner analyseras i denna studie är det dock möjligt att vissa delar av 

den politiska diskursen vid respektive tidpunkt utelämnas, exempelvis oppositionspartiers 

uppfattning om Sverige och Ryssland. Sådana diskurser hade möjligen kunnat inkluderas i 

studien genom att analysera riksdagsdebatter i stället, vilket enligt Hagström och Hanssen är 

lämpligt vid studier av identitetskonstruktioner (Hagström & Hanssen 2016, 272-273). Tillika 

menar Hansen att diskursanalyser bör ta hänsyn till historiska diskurser, för att underbygga 

forskarens argument (Hansen 2006, 82), något som dock begränsats till följd av studiens 

omfattning. Å andra sidan menar Steele att det främst är regering och regeringsföreträdare 

som konstruerar identitetskonstruktioner, samt att regeringsdokument är en lämplig 

utgångspunkt för studier av identitetskonstruktioner och ontologisk säkerhet (Steele 2008, 

73), varför propositioner bedömts som lämpligt material i detta sammanhang. De tre 

propositionerna har därtill bifallits i Riksdagen, vilket kan tyda på att dokumenten 

representerar den politiska majoritetens uppfattning om Sverige och Ryssland vid de tre 

tidpunkterna. 
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3.3. Operationalisering 

Analysen är tredelad, där respektive delkapitel är en analys av respektive försvarsproposition. 

Empiri diskuteras löpande i förhållande till teori och operationaliseringsfrågorna nedan.  

För att kunna besvara studiens övergripande frågeställning Hur har Sveriges 

identitetspolitiska konstruktion av Ryssland påverkat Sveriges säkerhetspolitiska utveckling 

sedan kalla krigets slut? ska dessa identitetskonstruktioner först och främst klargöras genom 

en diskursanalys. Relationell konstruktivism som teori, framhäver att en stats identitet 

konstrueras gentemot en skillnad genom politiska diskurser. Hansen menar att en sådan 

analys bör klargöra vilka tecken som associeras till denna ”skillnad” i förhållande till självet 

(Hansen 2006, 37), varav denna studie undersöker den sociala konstruktionen av Ryssland 

gentemot Sverige. Sverige och Ryssland behandlas i analysen som tomma signifikanter där 

olika tecken, genom ekvivalenskedjor, kan ha såväl positiva som negativa relationer till 

Sverige respektive Ryssland. Därmed möjliggörs en uppfattning av hur Sverige och Ryssland 

framställs, vilka identiteter Sverige respektive Ryssland uppfattas ha och hur Sveriges 

identitet konstitueras i förhållande till Ryssland och vice versa. För att undersöka 

identitetskonstruktionen av Sverige respektive Ryssland i det empiriska materialet, ställs 

följande frågor till respektive proposition: 

 

• Vilka tecken har positiva respektive negativa relationer till den tomma signifikanten 

Sverige? 

• Vilka tecken har positiva respektive negativa relationer till den tomma signifikanten 

Ryssland?  

 

Svaren på dessa operationaliseringsfrågor lyfts i kapitel 4.1.1., 4.2.1. och 4.3.1, där de båda 

operationaliseringsfrågorna diskuteras löpande i förhållande till varandra. Sådana begrepp 

som associeras till Sverige respektive Ryssland på olika sätt behandlas i analysen som tecken. 

Tecken kan bestå av politiska mål, attribut, värden eller andra stater exempelvis. Om 

Ryssland exempelvis beskrivs ha goda relationer med EU, har följaktligen den tomma 

signifikanten Ryssland en positiv association till tecknet EU. Vissa begrepp, bestående av fler 

än ett tecken, tolkas i vissa fall som ett tecken i analysen. Exempelvis tolkas den europeiska 

säkerhetsordningen som ett tecken, eftersom varken ”europeisk”, eller ”säkerhetsordning” i 

sammanhanget har någon given innebörd. 
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Propositionerna består tillsammans av cirka 750 sidor text, varför relevanta passager och 

konstateranden valts ut genom specifika sökord. Dessa sökord har genererats såväl deduktivt, 

som induktivt. För att undersöka den sociala konstruktionen av Sverige har sökorden 

”Sverige”, ”svensk”, ”EU”, ”Europa”, ”alliansfrihet”, ”solidaritet” och ”neutralitet” använts. 

För att undersöka den sociala konstruktionen av Ryssland, har sökorden ”Ryssland”, ”rysk”, 

”kärnvapen”, ”stormakt”, ”Moskva”, ”Kreml” och ”Sovjet” använts. Dessa sökord förekom i 

stycken som tillsammans resulterade i cirka 200 sidor text. Således genomgick materialet 

ytterligare bearbetning, för att den framträdande diskursen skulle kunna tydas. Enligt 

Bergström & Boréus är diskurser ständigt föränderliga och vissa delar av diskursen är mer 

eller mindre stabila (Bergström & Boréus 2012, 365) varför analysen alltså kommer att 

klargöra den diskurs som är mest framträdande i propositionerna. Liknande resonemang 

upprepas inte i analysen. 

 

När det genom diskursanalysen klargjorts vilka tecken som associeras positivt respektive 

negativt till de tomma signifikanterna Ryssland och Sverige, mynnar analysen ut i en 

kategorisering av Ryssland som ”skillnad”, baserat på svaren på de två 

operationaliseringsfrågorna ovan. Denna kategorisering utgår från Crofts fyra kategorier av 

”skillnad” (se delkapitel 2.2.1.): radikal ”skillnad”, allierad ”skillnad”, neutral ”skillnad”, 

och temporal ”skillnad”. Denna kategorisering görs genom att följande fråga ställs till det 

empiriska materialet: 

• Vilken kategori av ”skillnad” konstrueras Ryssland som? 

Operationaliseringsfrågan ovan ställs till respektive proposition och besvaras i avsnitt 4.1.2., 

4.2.2. och 4.3.2. Om flera tecken som associeras positivt med Sverige samtidigt associeras 

negativt med Ryssland eller vice versa, tyder det på antagonism och således en konstruktion 

av Ryssland som radikal. Om både Sverige och Ryssland associeras positivt till samma 

tecken, tyder det på en konstruktion av Ryssland som allierad. Om de tecken som på olika 

sätt associeras till Sverige inte associeras med Ryssland på något sätt, tyder det på en 

konstruktion av Ryssland som neutral. 

Olika former av ”skillnad” resulterar enligt Hansen i att olika handlingslinjer uppfattas som 

lämpliga eller olämpliga (Hansen 2006, 38-39). Tillika konstaterar Browning och Joenniemi 

att ontologisk ångest och osäkerhet i förhållande till omvärlden kan resultera i att staten 

omformulerar policys (Browning & Joenniemi 2017, 37-38), vilket enligt Rumelili 
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exempelvis sker när en annan stats beteende förändras drastiskt (Rumelili 2015, 58). När 

Sveriges uppfattning av och relation till Ryssland och ryskt beteende förändras drastiskt, bör 

det leda till ontologisk osäkerhet, vilket bör motivera nya policys. Samtidigt bör en stabil 

uppfattning av Ryssland generera ontologisk säkerhet och motivera att policys vidhålls. 

Därmed ställs följande fråga till materialet för att kunna utröna huruvida ontologisk 

(o)säkerhet har varit en drivkraft till förändring eller upprätthållande av policys:  

• Uppfattas existerande policy som tillfredsställande eller motiverar en förändrad 

uppfattning av Ryssland och ryskt beteende en ny policy? 

För denna operationaliseringsfråga tillämpas den kvalitativa innehållsanalysen. Sökordet 

”Ryssland” har använts. Utifrån de sammanhang som Ryssland förekommer, undersöks det 

vilka policys dessa uppfattningar av Ryssland möjliggör. Teori diskuteras löpande för att 

tydliggöra huruvida ontologisk (o)säkerhet varit en drivkraft till policyförändring eller inte. 

Kapitel 4.1.3., 4.2.3. och 4.3.3. omfattas av operationaliseringsfrågan ovan. 
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4. Analys och empiri 

4.1. Proposition 1991/92:102  

4.1.1. Sverige och Ryssland 

Det framhävs i proposition 1991/92:102 att ”kärnan i vår säkerhetspolitik fortfarande är den 

militära alliansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga 

för att vi ska kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde” (Prop 1991/92:102, 

7). Sverige associeras därför positivt med tecknen militär alliansfrihet samt neutralitet vid 

krig, då dessa två ståndpunkter beskrivs vara ”kärnan” i svensk säkerhetspolitik. I 

propositionen kan även en positiv relation mellan Sverige och tecknet Europa tydas då 

Sverige har som avsikt att bli medlem i den Europeiska Gemenskapen (EG). Detta tydliggörs 

genom följande citat: ”Ansökan om medlemskap grundas på övertygelsen att Sverige som 

medlem i EG kommer att kunna bidra konstruktivt till Europas politiska och ekonomiska 

framtid” (Prop 1991/92:102, 35). 

 

Ryssland konstateras ha en stor militär styrka, varför Ryssland associeras positivt med 

tecknet militärmakt, vilket tydliggörs då Ryssland beskrivs som ”en av världens två 

största militärmakter” (Prop 1991/92:102, 32) med en ”osårbar kärnvapenresurs” (Prop 

1991/92:102, 27). Därmed associeras Ryssland även positivt till tecknet kärnvapen. 

Vidare, kan en positiv association mellan den tomma signifikanten Ryssland och 

tecknet stormakt utläsas i följande citat: ”Ryssland är även idag en första rangens 

stormakt” (Prop 1991/92:102, 20). I kontrast poängteras det att Sveriges 

säkerhetspolitik ska verka för ”avspänning, nedrustning, samarbete och demokratisk 

utveckling” (Prop 1991/92:102, 6). Därmed kan en positiv relation mellan den tomma 

signifikanten Sverige och tecknen avspänning, nedrustning, samarbete och demokrati 

tydas, eftersom Sveriges säkerhetspolitik syftar till att verka för dessa. Det framhävs 

likaså att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik ska ”främja en fredlig utveckling i vår 

omvärld, att förhindra konflikter, att undanröja konfliktorsaker” (Prop 1991/92:102, 34), 

samt att Sverige ”skall vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati 

världens alla delar” (Prop 1991/92:102, 35). En negativ relation mellan den tomma 

signifikanten Sverige och tecknet konflikt existerar följaktligen, då Sverige ska arbeta 
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för att minska riskerna för konflikter. Även en positiv relation mellan Sverige och 

tecknen fred, mänskliga rättigheter och demokrati tyds i de två citaten ovan. Vad gäller 

fred och demokrati, beskrivs utvecklingen i Ryssland som följande:  

Utvecklingen i öst - och då särskilt i det forna Sovjetunionens huvuddel Ryssland - är 

däremot osäker. Trots våra förhoppningar om fortsatt demokratisering och förbättringar 

av ekonomin måste vi räkna med att utvecklingen också kan bli ogynnsammare. En 

återgång till auktoritärt styre, kanske åtföljd av en mera aggressiv utrikes- och militärpo-

litik, kan i ett långt tidsperspektiv inte uteslutas (Prop 1991/92:102, 9). 

Således kan en positiv relation mellan den tomma signifikanten Ryssland och tecknet 

osäker utveckling urskiljas i proposition, eftersom Sovjetunionen nyligen fallit samman, 

vilket resulterat i ett Ryssland som är svårberäkneligt vid tillfället. Särskilt vad gäller en 

fredlig utveckling och en utveckling mot demokrati, något som Sverige anser vara av 

vikt (Prop 1991/92:102, 34-35). Det konstateras vidare att följderna av Sovjetunionens 

upplösning ”ännu inte är möjliga att överblicka” (Prop 1991/92:102, 19), samt att 

”utveckling mot demokrati och ekonomisk tillväxt kan trots alla svårigheter visa sig 

vara genomförbar” (Prop 1991/92:102, 20). Dock poängteras Rysslands ”försvagade 

tillstånd” (Prop 1991/92:102, 20), varför Ryssland associeras positivt med tecknet 

försvagad. Tillika betonas den ryska huvudmaktens område ha ”reducerats till att i sina 

huvuddrag motsvara utsträckningen vid slutet av 1500-talet” (Prop 1991/92:102, 19). 

Därmed kan en positiv relation mellan Ryssland och reducerad utläsas. Vidare 

framhålls Rysslands, i förhållande till Sovjetunionens, möjlighet till offensiva 

operationer ha ”försämrats” (Prop 1991/92:102, 27), något som tyder på en positiv 

relation mellan den tomma signifikanten Ryssland och tecknet försämrad. Likväl 

konstateras ”det politiska och militära sönderfallet inom det forna Sovjetunionen” (Prop 

1991/92:102, 57), inklusive Ryssland, ha påverkat den säkerhetspolitiska situationen i 

Europa positivt (Prop 1991/92:102, 56). Sålunda kan även en positiv relation mellan 

Ryssland och tecknet sönderfall uppfattas i propositionen. 

4.1.2. Ryssland som neutral och temporalt radikal skillnad 

Ryssland associeras i propositionen positivt med tecken så som militärmakt, stormakt och 

kärnvapen, såväl som med tecknen försvagad, reducerad, försämrad och sönderfall. Ryssland 

associeras positivt med tecknet osäker utveckling, eftersom Rysslands framtida utvecklingen 

förefaller vara svårtolkad. I förhållande associeras Sverige positivt med tecknen militär 
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alliansfrihet och neutralitet vid krig, samtidigt som Sverige har en positiv relation till Europa. 

Sverige har också en positiv relation till tecknen avspänning, nedrustning, samarbete, 

demokrati, fred och mänskliga rättigheter. 

 

Eftersom Ryssland bland annat beskrivs som försvagat, men dess framtida utveckling som 

osäker, kan Ryssland i framtiden utgöra ett hot mot fred. Den framtida utvecklingen i 

Ryssland tolkas i propositionen som att den skulle kunna gå i en auktoritär riktning, vilket kan 

kontrasteras mot den positiva relationen mellan Sverige och demokrati. Crofts definition av 

neutral ”skillnad”, att ”vi” inte har en tydlig uppfattning av hur ”vi” ska uppfatta ”dem” 

(Croft 2012, 88), kan i detta sammanhang överensstämma med konstruktionen av Ryssland i 

propositionen, eftersom den framtida utvecklingen i Ryssland beskrivs som osäker. Med 

andra ord har Sverige ingen tydlig uppfattning av Ryssland. Ryssland kan ytterligare tolkas 

som en temporal ”skillnad” i propositionen. En temporal ”skillnad” innebär enligt Croft att 

det existerar en rädsla över att ”de” återgår till att vara radikala i framtiden (Croft 2012, 88). 

En sådan rädsla uttrycks möjligen i propositionen, då det konstateras att en återgång till ett 

auktoritärt styre och en aggressiv utrikes- och militärpolitik i framtiden är möjlig i Ryssland. 

Ryssland associeras dock positivt med tecknet försvagat, varför Ryssland vid tillfället inte 

uppfattas som radikalt, men dess framtida utveckling skulle möjligen kunna vara radikal. 

 

4.1.3. Ontologisk osäkerhet och utökat samarbete med Europa 

I proposition 1991/92:102 konstateras den säkerhetspolitiska situationen för Sverige ha 

”förändrats i grundläggande avseenden” (Prop 1991/92:102, 8) och den svenska 

säkerhetspolitiken ”förändras i ett Europa som förändras” (Prop 1991/92:102, 8). Denna 

förändring fastslås vara en följd av Sovjetunionens sammanbrott och det faktum att 

Sovjetunionens militära kapacitet att genomföra ett större militärt angrepp mot Västeuropa 

upphört. Den framtida utvecklingen i Ryssland beskrivs dock som osäker, men en återgång 

till den bipolära världsordningen uppfattas vara ”utesluten” (Prop 1991/92:102, 8). Därmed är 

det i ett överblickbart tidsperspektiv mycket svårt att tänka sig att Ryssland skulle kunna 

uppnå en militär potential jämförbar med Sovjetunionens (Prop 1991/92:102, 14). Dessa 

förändringar har ”gett upphov till dynamiken i avvecklandet av den europeiska 

efterkrigsordningen” (Prop 1991/92:102, 15). Mitzen menar att stater uppnår ontologisk 

säkerhet genom stabilitet i uppfattningen av och relationen till andra stater (Mitzen 2006, 

341). När uppfattningen av andra stater drastiskt förändras, kan ontologisk osäkerhet uppstå, 

vilket skapar en osäkerhet kring statens plats i och relation till omvärlden (Browning & 
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Joenniemi 2017, 37-38). Sådana ”externa chocker” leder till att staten har svårt att 

kontextualisera uppfattningen om andra (Innes & Steele 2014, 19-20). Sovjetunionens 

sammanbrott skulle i sammanhanget kunna utgöra en sådan ”extern chock”, som leder till att 

Sverige har svårt att kontextualisera dess sociala existens i förhållande till Ryssland. Särskilt 

mot bakgrund av att uppfattningen av det forna Sovjetunionen drastiskt tycks ha förändrats. 

 

I propositionen klargörs det vidare att de ”omvälvande förändringarna i det forna 

Sovjetunionen innebär en historisk möjlighet att etablera en europeisk frihets- och 

samarbetsordning” (Prop. 1991/92:102, 35) i vilken den Europeiska Gemenskapen är kärnan. 

Sveriges ansökan om medlemskap i EG grundas på en övertygelse att Sverige kan bidra till 

denna ordning (Prop 1991/92:102, 35) samt det faktum att den ”nya politiska situationen 

skapar nya möjligheter för deltagande också i utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete med 

andra europeiska stater” (Prop 1991/92:102, 8). Därav kan det argumenteras för att Sverige 

omformulerar tidigare policys och rutiner gentemot omvärlden och således även Ryssland, för 

att återuppnå ontologisk säkerhet. Om ontologisk osäkerhet fungerar som en drivkraft till 

förändring av policys, underbyggs nya policys genom att staten påtalar denna förändrade 

uppfattning av andra stater som motiv till förändring (Browning & Joenniemi 2017, 37-38; 

Innes & Steele 2014, 19-20), något som kan beläggas i propositionen. Den förändrade 

uppfattningen av det forna Sovjet och det faktum att den europeiska efterkrigsordningen inte 

längre existerar, konstateras i propositionen vara två faktorer som bidragit till att Sverige 

söker större samarbete med Europa. Om uppfattningen om en stats omvärld utmanas, menar 

Rumelili att staten måste upprätta en ny diskurs kring sig självt i förhållande till sin omvärld 

för att uppnå ontologisk säkerhet (Rumelili 2015, 61-62). Att Sverige söker utökat samarbete 

med Europa kan därmed tolkas som upprättandet av en ny diskurs kring sig självt (Sverige 

som europeisk) i förhållande till sin omvärld och följaktligen anpassar sig Sverige till denna 

förändrade omvärld. 

 

4.2. Proposition 2004/05:5 

4.2.1. Sverige och Ryssland 

I proposition 2004/05:5 görs bedömningen att Sveriges försvar måsta utformas med en 

bredare hotbild i åtanke. Således bör Sveriges försvarsförmåga ”internationaliseras” (Prop. 

2004/05:5, 12) i större utsträckning ”för att skapa ökad förmåga till internationell 

krishantering” (Prop. 2004/05:5, 12) eftersom ”ett militärt väpnat angrepp enskilt mot Sverige 
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fortfarande är osannolikt under överskådlig tid (minst en tioårsperiod)” (Prop. 2004/05:5, 12). 

Trots vikten av ”internationalisering”, kan en positiv relation mellan den tomma signifikanten 

Sverige och tecknet militär alliansfrihet tydas i propositionen. Det framhålls att ”Sverige är 

militärt alliansfritt” (Prop. 2004/05:5, 23) och därför ingår Sverige inte avtal om bindande 

försvarsgarantier (Prop. 2004/05:5, 23). Samtidigt konstateras Sverige genom EU delta i en 

”solidarisk gemenskap” (Prop. 2004/05:5, 23), och det uppfattas vara ”viktigt att det nya EU-

fördraget framhäver denna solidaritet” (Prop. 2004/05:5, 27). Därmed associeras den tomma 

signifikanten Sverige positivt till tecknen solidaritet och EU. Vidare uppmärksammas det att 

”[m]edlemskapet i EU ger oss säkerhet och skapar solidaritet mellan medlemsländerna” 

(Prop. 2004/05:5, 15) och EU beskrivs som Sveriges ”viktigaste säkerhetspolitiska forum” 

(Prop. 2004/05:5, 15). Relationerna mellan EU och Ryssland lyfts även de som goda, 

framförallt eftersom EU är ”Rysslands viktigaste handelspartner” (Prop. 2004/05:5, 19). 

Vidare framhävs ”den ryska utrikespolitiska orienteringen mot Västeuropa och USA” (Prop. 

2004/05:5, 19). Eftersom Ryssland har goda relationer med EU och orienteras mot 

Västeuropa och USA, kan positiva relationer mellan den tomma signifikanten Ryssland och 

tecknen EU, Västeuropa och USA tydas.  

Gällande Nato, anses samarbetet mellan Sverige och Nato utgöra ”en viktig del av den 

alleuropeiska säkerhetsordningen” (Prop. 2004/05:5, 16) och ”[p]artnerskapet utgör ett 

konkret bidrag till det transatlantiska säkerhetssystemet” (Prop. 2004/05:5, 16). Således 

framkommer en positiv relation mellan Sverige och tecknen Nato och transatlantisk. Gällande 

Ryssland och Nato, noteras Ryssland ha utvecklat goda ”arbetsrelationer” med Nato (Prop. 

2004/05:5, 18) och därmed associeras Ryssland positivt med tecknet Nato. En positiv relation 

mellan den tomma signifikanten Ryssland och tecknen Nato och USA förekommer senare i 

propositionen, då det uppmärksammas att relationerna till Nato i Ryssland ”värderas högt och 

fortsätter att utvecklas” (Prop. 2004/05:5, 19) samt att ”Rysslands samarbete med USA har 

såväl ekonomisk som säkerhetspolitisk vikt” (Prop. 2004/05:5, 19). Stycket konkluderas med 

följande mening: ”Integrationen av Ryssland i de euroatlantiska säkerhetsstrukturerna fortgår 

vilket förbättrar förutsättningarna för att utveckla samarbetet med omvärlden (Prop. 

2004/05:5, 19). Därmed kan en positiv association mellan Ryssland och tecknet euroatlantisk 

tydas i propositionen. Det konstateras vidare att ”Sverige strävar efter att involvera Ryssland i 

samarbete både bilateralt och regionalt, inte minst kring Östersjön” (Prop. 2004/05:5, 19). En 

positiv relation mellan Ryssland och tecknet Sverige kan uppfattas och vice versa, eftersom 

Sverige vill utveckla samarbetet med Ryssland. 
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En positiv association mellan Sverige och tecknen mänskliga rättigheter och demokrati kan 

utläsas i propositionen eftersom Sverige ”syftar till att stärka respekten för mänskliga 

rättigheter och demokrati” (Prop. 2004/05:5, 20). I kontrast redogörs det för att den 

”inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland kännetecknas av att politisk stabilitet och 

centralisering av statsmakten prioriteras framför demokratisk utveckling” (Prop. 2004/05:5, 

19) och den ryska regeringen konstateras ha fått ökad kontroll över media samt försökt styra 

regionala val, två faktorer som utgör ”demokratiska problem” (Prop. 2004/05:5, 19). Således 

associeras den tomma signifikanten Ryssland negativt med tecknet demokrati, men positivt 

med politisk stabilitet. 

4.2.2. Ryssland som allierad skillnad 

Sverige har en positiv relation tecknen militär alliansfrihet, solidaritet, EU och Nato. 

Ryssland associeras likaså positivt till tecknen EU och Nato. Dessutom återfinns en positiv 

relation mellan Ryssland och tecknen Västeuropa, USA och euroatlantisk. Sverige associeras 

positivt till tecknet transatlantisk som i sammanhanget bör förstås som synonymt med 

euroatlantisk. Likaså associeras Ryssland och Sverige positivt till varandra. Ryssland 

associeras vidare positivt med tecknet politisk stabilitet, men negativt med tecknet demokrati, 

i motsats till Sverige som associeras positivt med tecknet demokrati och mänskliga 

rättigheter. 

 

Utifrån analysen kan det därmed argumenteras för att Ryssland konstrueras som en allierad 

”skillnad”. Av en sådan identitetskonstruktion följer enligt Croft att ”vi” uppfattar ”dem” 

som annorlunda, men att ”vi” har en viss samhörighet med ”dem” (Croft 2012, 89). I en sådan 

diskurs framhävs samarbete med ”skillnaden” vara betydelsefullt (Rumelili 2004, 38), vilket 

exempelvis stämmer överens med diskursen i propositionen då både Sverige och Ryssland 

konstateras bidra till de euroatlantiska säkerhetsstrukturerna. Sverige och Ryssland 

samarbetar på olika sätt och både Sverige och Ryssland konstateras samarbeta med EU, Nato 

och USA. Sålunda kan det argumenteras för att Sverige och Ryssland delar en viss 

gemenskap, vilket tyder på en konstruktion av Ryssland som ”allierat”. Detta blir särskilt 

tydligt när de tomma signifikanterna Ryssland och Sverige associeras positivt till varandra. 

Dock associeras Ryssland negativt med demokrati, något som associeras positivt med 

Sverige. Denna aspekt utgör emellertid en relativt liten del av diskursen. 
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4.2.3. Ontologisk säkerhet och utökat samarbete med Ryssland 

I proposition 2004/05:5 uppfattas Rysslands utrikespolitik som att den alltmer orienteras mot 

Västeuropa och USA. Ryssland konstateras ha goda relationer med EU och EU konstateras 

vara Rysslands viktigaste handelspartner. Likväl beskrivs Ryssland som en viktig partner för 

Sverige, genom Sveriges medlemskap i EU (Prop. 2004/05:5, 18-19). Ryssland har goda 

relationer med Nato och dessa ”värderas högt och fortsätter utvecklas” (Prop. 2004/05:5, 19) 

och Ryssland integreras alltmer i de euroatlantiska säkerhetsstrukturerna vilket ”förbättrar 

förutsättningarna för att utveckla samarbetet med omvärlden” (Prop. 2004/05:5, 19). 

Närområdet beskrivs vara präglat av lugn och Sveriges säkerhetspolitiska läge beskrivs som 

förbättrat, bland annat till följd av de goda relationerna med Ryssland och Rysslands goda 

relationer med Nato, EU och USA (Prop. 2004/05:5, 18). Relationell ontologisk 

säkerhetsteori ponerar att stater har stabila identiteter som de söker upprätthålla genom stabila 

uppfattningar av och relationer till andra stater (Vieira 2016, 294). I propositionen tycks en 

sådan stabil uppfattning av och relation till Ryssland existera, som belyst ovan.  

Vidare redogörs det i propositionen för att ”Sverige strävar efter att involvera Ryssland i 

samarbete både bilateralt och regionalt, inte minst kring Östersjön” (Prop. 2004/05:5, 19). 

Eftersom omvärldsutvecklingen beskrivs vara stabil, bedömer regeringen att ett militärt 

väpnat angrepp mot Sverige ”är osannolikt under överskådlig tid (minst en tioårsperiod)” 

(Prop. 2004/05:5, 25). Browning och Joenniemi belyser att andra staters förändrade beteende 

föranleder förändrade policys, för att staten ska återuppnå ontologisk säkerhet i förhållande 

till omvärlden (Browning & Joenniemi 2017, 37). Likaså motiverar ”externa chocker” att 

staten omformulerar beteendemönster för att uppnå ontologisk säkerhet (Innes & Steele 2017, 

20). En uppfattning av ett sådant förändrat ryskt beteende eller en ”extern chock” tycks inte 

existera i propositionen. Följaktligen föranleder inte heller förändrat ryskt beteende någon ny 

policy. Snarare uppfattas Rysslands relationer med EU, Nato och USA som viktiga, varför 

Sverige vill utöka samarbetet med Ryssland. Enligt Mitzen erhålls ontologisk säkerhet genom 

stabila utrikespolitiska rutiner visavi andra stater (Mitzen 2006, 341). Det kan därmed 

argumenteras för att Sverige erhåller ontologisk säkerhet visavi Ryssland. Sverige tycks ha en 

stabil uppfattning av och relation till Ryssland, eftersom Sverige vill utveckla denna än mer, 

vilket befäster Sveriges ontologiska säkerhet. Uppfattningen om och relationen till Ryssland 

bevaras och därmed uppnår alltså Sverige ontologisk säkerhet. Till sist, skulle denna tydliga 

uppfattning av Ryssland kunna vara en bidragande orsak till att ett militärt angrepp mot 

Sverige avskrivs under den kommande tioårsperioden. Detta kräver dock ytterligare belägg. 
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4.3. Proposition 2014/15:109 

4.3.1. Sverige och Ryssland 

I proposition 2014/15:109, lyfts behovet av att ”stärka den svenska försvarsförmågan” (Prop. 

2014/15:109, 1) till följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Således klargörs det ”att 

det militära försvaret bör stärkas” (Prop. 2014/15:109, 64), att försvaret i första hand bör 

utformas ”för att kunna möta ett väpnat angrepp” (Prop. 2014/15:109, 64), att försvaret ska 

”inriktas mot den nationella försvarsdimensionen” (Prop. 2014/15:109, 50) samt att ”[d]en 

nya inriktningen är att skapa ett modernt totalförsvar för att kunna hantera de utmaningar och 

hot som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget” (Prop. 2014/15:109, 50). Därmed 

kan en positiv relation mellan Sverige och tecknen stärkt försvarsförmåga och totalförsvar 

tydas. Det förändrade säkerhetspolitiska läget motiverar en stärkt försvarsförmåga, 

konstateras främst vara en följd av utvecklingen i Europa och närområdet. Till följd av det 

försämrade säkerhetspolitiska läget, framhävs viktiga säkerhetspolitiska mål vara att ”hävda 

Sveriges suveränitet” (Prop. 2014/15:109, 11), att ”förebygga och hantera konflikter och krig” 

(Prop. 2014/15:109, 11), att ”hävda Sveriges territoriella integritet” (Prop. 2014/15:109, 11), 

samt ”skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det 

krävs försvara Sverige mot […] väpnat angrepp” (Prop. 2014/15:109, 11). Således associeras 

Sverige positivt med tecknen suveränitet och territoriell integritet, samtidigt som Sverige 

associeras negativt med tecknen konflikt, krig, påtryckning och väpnat angrepp eftersom det 

poängteras att försvaret ska förebygga, hantera, skydda eller försvara Sverige mot dessa. Det 

konstateras också att allt fler påverkansoperationer utförs i Europa, samt att Sverige är ”utsatt 

för påverkansoperationer som syftar till att påverka vår säkerhetspolitik” (Prop. 2014/15:109, 

40), varför Sverige bör bekämpa sådana (Prop. 2014/15:109, 40). Därmed associeras Sverige 

även negativt med tecknet påverkansoperationer. 

Vidare framställs ”den ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga annekteringen av 

Krim” som ett ”brott mot folkrätten” och som ”den största utmaningen mot den europeiska 

säkerhetsordningen” (Prop. 2014/15:109, 22). Således kopplas Ryssland positivt till tecknet 

aggression, men även tecknet olaglig, samt negativt till tecknen folkrätt och den europeiska 

säkerhetsordningen. I samma stycke beskrivs Ryssland ha nonchalerat ”[g]rundläggande 

principer som staters rätt till territoriell integritet och politiskt oberoende samt FN-stadgans 

våldsförbud” (Prop. 2014/15:109, 22). Däri associeras ryskt internationellt beteende och den 
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tomma signifikanten Ryssland negativt med grundläggande principer. Vidare beskrivs 

Ryssland som ”konfrontatorisk” (Prop. 2014/15:109, 22), ”aggressivt” (Prop. 2014/15:109, 

25), ”utmanande” (Prop. 2014/15:109, 23), ”expansiv” (Prop. 2014/15:109, 29) och 

”oberäknelig” (Prop. 2014/15:109, 29). Ryssland konstateras sträva efter att markera en 

”stormaktsposition” (Prop. 2014/15:109, 28) och stärka sin ”stormaktsstatus” (Prop. 

2014/15:109, 28). Därtill beskrivs Ryssland se ”kärnvapen som en garanti för att hävda en 

stormaktsposition” (Prop. 2014/15:109, 28). Således har den tomma signifikanten Ryssland 

en positiv relation till tecknen konfrontatorisk, aggressiv, utmanande, expansiv, oberäknelig, 

stormakt och kärnvapen. Ryskt agerande noteras också vara präglat av ”historiskt 

tillbakablickande, nationalism och bilden av ett aggressivt väst. Den ryska statsledningen 

visar genom sina uttalanden och sitt agerande tydliga tecken på revanschism” (Prop. 

2014/15:109, 31). Följaktligen associeras den tomma signifikanten Ryssland positivt till 

tecknen nationalism och revanschism eftersom Ryssland tillskrivs dessa attribut. Den ryska 

retoriken betonar enligt propositionen ett aggressivt väst, varför den tomma signifikanten 

Ryssland också har en negativ relation till tecknet väst. 

I kontrast kan Sverige inte ”acceptera att aggression ändrar Europas gränser” (Prop. 

2014/15:109, 22). Rysslands agerande beskrivs som sagt som en ”utmaning mot den 

europeiska säkerhetsordningen” (Prop. 2014/15:109, 22) som Sverige bör ”verka för att 

upprätthålla” (Prop. 2014/15:109, 39), varför Sverige infört sanktioner mot Ryssland och ger 

Ukraina stort stöd (Prop. 2014/15:109, 48). Därför associeras den tomma signifikanten 

Sverige positivt med tecknen den europeiska säkerhetsordningen och Ukraina och negativt 

med tecknen Ryssland och aggression eftersom Sverige motsätter sig den ryska aggressionen 

och ger Ukraina stöd. ”En världsordning med sin grund i folkrätten” (Prop. 2014/15:109, 20) 

uppfattas tillika som viktig, varför Sverige associeras positivt med tecknet folkrätt.  

Till följd av Rysslands agerande, betonas ”vikten av europeisk och transatlantisk enighet, stöd 

till Ukraina, samt en tydlig och principfast politik för att bemöta Ryssland” (Prop. 

2014/15:109, 47). Eftersom det poängteras vara av vikt att bemöta Ryssland genom europeisk 

och transatlantisk enighet, förknippas Ryssland negativt med tecknet Europa, samt tecknet 

transatlantisk. I propositionen framhålls Rysslands aggression mot Ukraina ha påverkat 

landets relation till Nato negativt (Prop. 2014/15:109, 28). Det konstateras att förutsättningar 

för ett ”partnerskap mellan Nato och Ryssland inte existerar i dagsläget” (Prop. 2014/15:109, 

37). Därmed associeras Ryssland negativt med Nato, eftersom möjligheten till ett partnerskap 

mellan Ryssland och Nato inte existerar.  
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I kontrast konstateras Sverige genom sitt EU-medlemskap ta ”solidariskt ansvar för Europas 

säkerhet och för EU:s möjlighet att verka för fredlig och demokratisk utveckling i vår 

omvärld” (Prop. 2014/15:109, 7). Gällande Nato, belyses det att ”[v]årt samarbete med Nato 

ger oss möjligheter att utveckla vår militära förmåga” (Prop. 2014/15:109, 8). Således har den 

tomma signifikanten Sverige en positiv relation till tecknen solidaritet, EU, Europa, fred 

demokrati och Nato, då alla dessa poängteras vara säkerhetspolitiska mål eller 

säkerhetspolitiskt viktiga forum för Sverige. En positiv relation mellan Sverige och tecknet 

Nato återkommer, exempelvis i följande citat: ”Utvidgningen av Nato har gynnat säkerheten i 

Europa, inklusive för Sverige och vårt närområde. […] En väl fungerande transatlantisk 

relation är viktig för säkerheten i Sveriges närområde” (Prop. 2014/15:109, 36). Den tomma 

signifikanten Sverige har alltså en positiv relation till tecknet transatlantisk, utöver tecknet 

Nato, eftersom såväl Nato som en transatlantisk relation anses vara av vikt för Sveriges 

säkerhet. 

För Sverige konstateras grundläggande säkerhetspolitiska mål vara ”att värna vår förmåga att 

upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter” (Prop. 2014/15:109, 7). I citatet associeras den tomma signifikanten Sverige 

positivt med tecknen demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter eftersom 

dessa anses vara viktiga säkerhetspolitiska mål. Motsatsvis fastslås det att ”utvecklingen i 

Ryssland under senare år gått i en auktoritär och repressiv riktning” (Prop. 2014/15:109, 31) 

samt att ”medborgerliga fri- och rättigheter begränsats” (Prop. 2014/15:109, 31). Därmed har 

den tomma signifikanten Ryssland en positiv relation till tecknen auktoritär och repressiv 

samt en negativ relation till tecknet fri- och rättigheter. Den tomma signifikanten Ryssland 

har dessutom en negativ association till tecknet demokrati, då det konstateras att ”stöd till 

demokratiutveckling bedöms som ett yttre hot i den ryska militärdoktrinen som beslutades i 

december 2014” (Prop. 2014/15:109, 28). 

 

4.3.2. Ryssland som radikal skillnad 

I propositionen har den tomma signifikanten Sverige en positiv relation till tecknen stärkt 

försvarsförmåga, totalförsvar, suveränitet och territoriell integritet. Den stärkta 

försvarsförmågan föranleds av det försämrade säkerhetspolitiska läget och Rysslands 

aggression mot Ukraina, varför Ryssland således associeras positivt med aggression. Vidare 

har den tomma signifikanten Ryssland positiva relationer till tecknen auktoritär, repressiv, 

konfrontatorisk, aggressiv, utmanande, expansiv, oberäknelig, nationalism, revanschism, 
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stormakt och angreppshot. Tillika associeras Ryssland negativt till tecknen folkrätt, EU, 

Europa, Nato, väst, transatlantisk, den europeiska säkerhetsordningen, Ukraina, demokrati 

och fri- och rättigheter. Motsatsvis har den tomma signifikanten Sverige positiva relationer 

till tecknen EU, Europa, Nato, den europeiska säkerhetsordningen, Ukraina, demokrati och 

mänskliga rättigheter. Sverige har också en negativ relation till tecknet Ryssland. 

 

Croft menar att konstruktioner av en radikal ”skillnad” påträffas i diskurser där ”de” 

konstrueras i antagonistiska och normativt negativa termer (Croft 2012, 86-87). Ryssland 

framhålls i normativt negativa termer, då Ryssland bland annat beskrivs som aggressiv, 

oberäknelig, utmanande och revanschistiskt. Rumelili menar likaledes att i en sådan diskurs 

framhävs ”skillnaden” vara farlig, inhuman eller rent av en antites till självet (Rumelili 2004, 

39). Ryssland associeras negativt med flertalet tecken som Sverige associeras positivt till, 

bland annat EU, Europa och Nato. Följaktligen kan det argumenteras för att Ryssland på flera 

sätt konstrueras vara i ett tydligt motsatsförhållande till Sverige, som en slags antites till 

Sverige. Detta tydliggörs än mer, eftersom Ryssland associeras negativt till demokrati, något 

som Sverige associeras positivt till. Därtill har den tomma signifikanten Sverige en negativ 

relation till tecknet Ryssland, vilket även det tyder på att Ryssland konstrueras som radikal. 

 

4.3.3. Ontologisk osäkerhet och stärkt försvarsförmåga 

Proposition 2014/15:109 inleds med följande stycke: 

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Den ryska ledningen har visat 

att den är beredd att använda den militära förmågan för att uppnå sina politiska mål. Den 

försämrade säkerhetspolitiska situationen innebär förändrade krav på den svenska 

försvarsförmågan. I propositionen redovisar regeringen en inriktning för att stärka den 

svenska försvarsförmågan och öka den operativa förmågan i krigsförbanden (Prop. 

2014/15:109, 1). 

Den svenska försvarsförmågan ska stärkas bland annat genom att ”förstärka 

försvarsekonomin med ytterligare 10,2 miljarder kronor” (Prop. 2014/15:109, 1), genom 

större militär aktivitet på Gotland (Prop. 2014/15:109, 1) genom att återuppta 

planeringen för totalförsvaret, återuppta det civila försvaret (Prop. 2014/15:109, 2) och 

genom att utveckla förutsättningar för att ge och ta emot militärt stöd, där 

”värdlandsstödsavtalet med Nato är av stor vikt” (Prop. 2014/15:109, 65). Förslag till 

stärkt försvarsförmåga konstateras främst vara en följd av det försämrade 
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säkerhetspolitiska läget ”i ljuset av den ryska aggressionen mot Ukraina” (Prop. 

2014/15:109, 8) vilket beskrivs som ”den största utmaningen mot den europeiska 

säkerhetsordningen sedan den etablerades” (Prop. 2014/15:109, 22).  

Innes & Steele konstaterar att så kallade ”externa chocker” kan bidra till svårigheter för 

en stat att kontextualisera dess nuvarande identitet och policy i förhållande till andra 

staters beteende (Innes & Steele 2014, 19-20). När en annan stats beteende förändras, 

måste sålunda staten återupprätta en ny diskurs kring sig självt och dess omvärld 

(Rumelili 2015, 62) vilket motiverar förändring av policys (Browning & Joenniemi 

2017, 37-38). Förslag till den stärkta försvarsförmågan konstateras i propositionen vara 

en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget, i ljuset av den ryska aggressionen 

mot Ukraina. Alltså kan den ryska aggressionen i sammanhanget tolkas som en ”extern 

chock”, som motiverar ny policy och en förändrad diskurs kring självet, Sverige. 

Eftersom identitet enligt Steele formas genom utrikes- och säkerhetspolitiken (Steele 

2008, 2), kan det tillika hävdas att denna förändrade policy resulterar i att den svenska 

identiteten förändras. Det kan därmed argumenteras för att Sverige upplever ontologisk 

osäkerhet i förhållande till Ryssland och ryskt beteende, vilket motiverar 

omformuleringen av policys i form av en stärkt försvarsförmåga. 
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5. Slutdiskussion 

5.1. Slutsatser 

Studien har undersökt svenska försvarspropositioner från åren 1992, 2004 och 2015. Studien 

föranleddes av en avsaknad av studier som tydligt belyser den identitetspolitiska 

konstruktionen av Ryssland sedan kalla krigets slut och huruvida denna lett till förändring av 

svensk säkerhetspolitik. Genom relationell konstruktivism, har studien undersökt hur 

Ryssland och rysk identitet kontrasterats i förhållande till Sverige och svensk identitet. Denna 

teoretiska infallsvinkel tar avstamp i teoretiker så som Campbell (1998), Hansen (2006), Croft 

(2012) och Rumelili (2015), vilka belyser att en stats identitet kontrasteras i förhållande till en 

”skillnad”, det vill säga vad staten inte är. Genom konstruktioner av ”skillnad” formas statens 

utrikes- och säkerhetspolitik, tillika statens identitet. Denna studie har uteslutande undersökt 

Ryssland som en ”skillnad” i de svenska försvarspropositionerna. Den andra teorin, 

ontologisk säkerhet, har tillämpats på studien genom att undersöka huruvida ontologisk 

(o)säkerhet i förhållande till Ryssland varit en drivkraft bakom vidhållande av eller förändring 

av policys sedan kalla krigets slut. Utifrån bland annat Mitzens (2006), Steeles (2008), Vieiras 

(2016) och Brownings & Joenniemis (2017) utgångspunkter och teorier om ontologisk 

säkerhet, har Sveriges uppfattning om och relation till Ryssland kunnat lyftas som en möjlig 

orsak till ontologisk (o)säkerhet och därtill något som möjliggjort policyförändring. 

 

Nedan följer ett kort genomdrag av studiens resultat, som sedan mynnar ut i ett övergripande 

svar på studiens frågeställning. 

 

I proposition 1991/92:102 uppfattas Ryssland inte utgöra ett existentiellt hot mot Sverige. 

Tillika associeras Ryssland positivt med tecknen försvagat och reducerat. Dock associeras 

Ryssland positivt till tecknet osäker utveckling, då landets framtida utveckling kan komma att 

gå i en allt mer hotfull och auktoritär riktning. Den sociala konstruktionen av Ryssland i 

förhållande till Sverige kan därmed kategoriseras som en neutral eller en temporalt radikal 

”skillnad”, då Ryssland vid tillfället är svårberäkneligt, men dess framtida utveckling kan 

komma att vara radikal. Det kan likaså belysas att denna identitetskonstruktion resulterar i 

ontologisk ångest och osäkerhet för Sveriges del. Eftersom omvärlden förändrats i och med 

den bipolära världsordningens fall, kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning, kan 

dessa händelser ha utgjort en ”extern chock” för Sveriges identitet, så som Innes & Steele 

beskriver sådana (Innes & Steele, 2014, 19-20). Det kan därmed argumenteras för att Sverige 
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upplevde svårigheter med att kontextualisera sin sociala existens i förhållande till omvärlden, 

framförallt i förhållande till Ryssland som Sovjets viktigaste arvtagare. En sådan ontologisk 

osäkerhet gällande Sveriges plats i och relation till omvärlden kan ha varit en drivkraft bakom 

Sveriges ansökan om medlemskap i EG, samt utökat samarbete med Europas stater  

 

I proposition 2004/05:5 kan det argumenteras för att Ryssland konstrueras som en allierad 

”skillnad”. Detta påvisas genom att belysa hur Sverige och Ryssland bland annat associeras 

positivt till varandra. De tomma signifikanterna Sverige och Ryssland associeras båda positivt 

till EU och Nato vilket även det kan användas som argument för att Ryssland konstrueras som 

en allierad ”skillnad”. Det enda exemplet på att Ryssland och Sverige kontrasteras mot 

varandra, är att Ryssland associeras negativt till tecknet demokrati, ett tecken som Sverige har 

en positiv relation till. Vidare kan det argumenteras för att denna uppfattning av och relation 

till Ryssland, bidrog till ontologisk säkerhet för Sverige. Uppfattningen av och relationen till 

Ryssland tycks vara stabil och tydlig, något som Mitzen (2006) påvisar generar ontologisk 

säkerhet för staten. Detta blir än tydligare då Sveriges relation till och policys gentemot 

Ryssland vidhålls och då det konstateras att Sverige vill utveckla dessa. Att Ryssland vid 

tillfället inte uppfattas utgöra ett militärt hot kan även det poängteras, då risken för ett militärt 

angrepp mot Sverige avskrivs. Således kan det påvisas att uppfattningen av och relationen till 

Ryssland bidrog till en stabil uppfattning av Sveriges plats i och relation till omvärlden samt 

en stabil social existens visavi Ryssland. Därmed genereras ontologisk säkerhet. 

 

I proposition 2014/15:109 konstrueras Ryssland i normativt negativa ordalag, i flera fall som 

en direkt antites till Sverige och svensk identitet. Ryssland associeras bland annat positivt till 

tecknen revanschism, utmanande och aggressivt. Tillika associeras Ryssland negativt till 

tecken så som EU, Nato och demokrati, tre tecken som Sverige i motsats har en positiv 

relation till. En negativ relation mellan Sverige och tecknet Ryssland förekommer även den i 

propositionen. Således kan konstruktionen av Ryssland i propositionen kategoriseras som en 

radikal ”skillnad”, något som enligt Rumelili exempelvis möjliggör för militär upprustning 

(Rumelili 2004, 38-39). Konstruktionen av Ryssland som radikal kan också betraktas som en 

bidragande orsak till ontologisk osäkerhet för Sveriges del och en drivkraft bakom förslag till 

stärkt försvarsförmåga. Detta tydliggörs eftersom ett motiv till en stärkt försvarsförmåga 

framhävs vara ett förändrat ryskt beteende i och med Rysslands aggression mot Krim. När 

andra staters beteende förändras drastiskt, menar Browning och Joenniemi att desorientering 

och ontologisk ångest kan uppstå, vilket därmed motiverar nya policys (Browning & 
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Joenniemi 2017, 37-38). Rysslands allt mer aggressiva beteende och framförallt aggressionen 

mot Krim kan tolkas som en sådan drastisk förändring av ryskt beteende. Detta förändrade 

beteende konstateras tillika vara något som motiverar en stärkt försvarsförmåga. Detta tyder 

således på att ontologisk ångest och osäkerhet kan ha varit en drivkraft bakom förslag till en 

stärkt förmåga, i form av bland annat ökade försvarsanslag. 

 

Den frågeställning som studien avsåg undersöka var följande: 

 

Hur har Sveriges identitetspolitiska konstruktion av Ryssland påverkat Sveriges 

säkerhetspolitiska utveckling sedan kalla krigets slut?  

 

Svaret på frågeställningen blir därmed följande: 

 

Ryssland konstruerades år 1992 som en neutral och temporalt radikal ”skillnad”. Denna 

konstruktion genererade ontologisk osäkerhet och kan ha föranlett att Sverige sökte 

medlemskap i EG och utvecklat samarbete med Europa. År 2004 konstruerades Ryssland som 

en allierad ”skillnad”. Denna konstruktion genererade ontologisk säkerhet och motiverade ett 

utökat samarbete mellan Sverige och Ryssland. Likväl kan denna konstruktion ha varit en 

bidragande orsak till att risken för ett militärt angrepp avskrevs. År 2015 konstruerades 

Ryssland som en radikal ”skillnad”. Denna konstruktion resulterade i ontologisk osäkerhet för 

Sverige till följd av ett drastiskt förändrat ryskt beteende i och med Rysslands aggression mot 

Ukraina. Denna ontologiska osäkerhet kan ha varit en drivkraft bakom förslag till stärkt 

svensk försvarsförmåga.  

 

För att i någon mån generalisera slutsatserna i förhållande till teorierna, kan det därtill 

argumenteras för att olika konstruktioner av ”skillnad” kan generera såväl ontologisk säkerhet 

som osäkerhet. Genom fallet svensk säkerhetspolitik, kan det argumenteras för att 

konstruktionen av ”skillnad” och sökandet efter ontologisk säkerhet kan resultera i utökat 

samarbete med andra stater, fördjupat samarbete med en ”skillnad” samt förslag till stärkt 

försvarsförmåga.  

 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för och ge alternativa förklaringar till den 

förändring som ägt rum inom svensk säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut, i förhållande till 

den tidigare forskningen på området. Genom slutsatserna ovan, kan det belysas att den 
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identitetspolitiska konstruktionen av Ryssland kan ha varit en bidragande faktor till 

ontologisk (o)säkerhet för Sveriges del och tillika en möjlig drivkraft bakom förändring av 

policys. Dock beskrivs och förklaras inte all den förändring som ägt rum inom svensk 

säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut, då studien är centrerad till tre tidpunkter: 1992, 2004 

och 2015. Denna avgränsning redogjordes för i kapitel 1.4. 

 

Även Ångström (2015) belyser att identitet möjliggjort för förändring inom svensk 

säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut, framförallt gällande Försvarsmaktens internationella 

insatser. Denna studie kan också ses i förhållande till Agius (2006), som lyfter att svensk 

politisk identitet varit gränssättande för ett fullständigt övergivande av Sveriges 

neutralitetspolitik och Westbergs (2015) studie, som belyser att den svenska identiteten 

begränsar för ett svenskt Nato-medlemskap. I förhållande till dessa tre studier, framhäver 

denna studie ytterligare att identitetsperspektiv kan förklara den förändring som ägt rum inom 

svensk säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut. 

 

Denna studie kan vidare ses i förhållande till Britz och Holmbergs (2015), Bjereld och 

Möllers (2016) samt Brommessons (2016) studier, vilka kastar ljus på den europeisering av 

svensk säkerhetspolitik som följt sedan kalla krigets slut. Genom denna studies slutsatser, kan 

det argumenteras för att identitet och ontologisk osäkerhet i förhållande till omvärlden 

fungerade som en möjliggörande drivkraft till denna europeisering, vilket påvisades i kapitel 

4.1.3. Studien kan vidare ses i förhållande till Peterssons (2015) studie, som drar slutsatsen att 

förändring av svensk säkerhetspolitik delvis varit en följd av immateriella faktorer. Denna 

studie drar även den slutsatsen att en immateriell faktor, i form av den identitetspolitiska 

konstruktionen av Ryssland, resulterat i förändring av svensk säkerhetspolitik sedan kalla 

krigets slut. 

 

Vad gäller Edström och Gyllensporres (2014) rationalistiska helhetsgrepp över den förändring 

som ägt rum inom svensk säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut, kan denna studie bidra med 

kompletterande förklaringar. Deras studie drar slutsatsen att kalla krigets slut innebar ett 

skifte från realism till idealism inom svensk säkerhetspolitik, men under senare år har ett 

skifte från idealism till realism ägt rum. Denna studie kan i förhållande bidra till ökad 

förståelse kring drivkrafter bakom dessa skiften. Denna studie tillämpar istället för ett 

rationalistiskt perspektiv, ett konstruktivistiskt perspektiv på den förändring som ägt rum. 

Genom denna studie, klargörs det att identitetskonstruktioner kan ha varit en drivkraft bakom 
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det som av Edström och Gyllensporre beskrivs som skiftet från realism till idealism (Sveriges 

utökade samarbete med Europa) och skiftet från idealism till realism (ökat fokus på 

närområdet). Återigen är syftet med denna studie dock att bidra med kompletterande 

förklaringar till dessa skiften, snarare än att falsifiera Edström och Gyllensporres bidrag. 

Denna observation, att identitetsperspektiv kan förklara sådana skiften, är emellertid möjligen 

ett exempel på den ”konflikt” som av Wendt (1992, 392) och Steele (2008, 8) konstateras 

existera mellan rationalistiska teorier och kritiska/konstruktivistiska teorier: huruvida identitet 

bör tas för givet eller inte.  

 

Studien är hursomhelst inte vattentät. Som det redogjordes för i kapitel 3.1. är det kvalitativa 

förhållningssättet behäftat med en del problem. Framförallt gäller dessa problem 

diskursanalysen. Det kan exempelvis uppfattas vara problematiskt att förbise den materiella 

verkligheten och endast redogöra för den sociala, diskursivt konstruerade ”verkligheten”. Däri 

existerar också en problematik gällande kausalitet (Bergström & Boréus 2012, 400-401). 

Exempelvis kan rationalistiska teoretiker ha invändningar mot denna studie, genom att hävda 

att Rysslands förändrade beteende år 2015 naturligt bör ha resulterat i ökade spänningar och 

förslag till stärkt försvarsförmåga, snarare än att se förslaget som ett resultat av en 

diskursförändring. Sådan kritik kan också lyftas mot de teorier som nyttjats i studien. 

Exempelvis beskrivs fysisk säkerhet av Steele också vara en viktig drivkraft till staters 

beteende, utöver ontologisk säkerhet (Steele 2008, 2), något som bortsetts från i denna studie. 

Tillika konstaterar Mitzen och Larson att kausalitet inom identitetscenterade studier är 

problematiskt (Mitzen & Larson 2017, 14). Återigen är studiens syfte dock att öka förståelsen 

för och bidra med alternativa förklaringar till den förändring som ägt rum inom svensk 

säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut. Därav falsifieras exempelvis inte rationalistiska 

förklaringsmodeller. 

 

5.2. Förslag till vidare forskning 

För att stärka denna studies resultat, bör en kommande studie analysera ett större material 

med fokus på en av de för studien centrala tidpunkterna. Det vill säga år 1992, år 2004 eller år 

2015. Genom en sådan studie kan det ytterligare påvisas att identitetskonstruktioner och 

ontologisk (o)säkerhet påverkat svensk säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut. 

Materialurvalet lyftes som en begräsning i denna studie, varför en sådan studie skulle behövas 

för att ytterligare belägga studiens slutsatser. En annan begränsning med denna studie, är att 

den endast undersöker Ryssland som ”skillnad”. Som Hansen (2006) påpekar, konstrueras en 
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stats identitet i förhållande till flertalet ”skillnader”. En ny studie skulle exempelvis kunna 

analysera terrorism som ”skillnad” i svensk säkerhetspolitik och därmed utforska vilka 

policys en sådan konstruktion möjliggjort. 

 

Vidare skulle perspektivet ontologisk säkerhet kunna lyftas i förhållande till en rad aspekter i 

svensk utrikes- och säkerhetspolitik sedan kalla krigets slut. Eftersom Agius (2006) lyfter att 

Sveriges politiska identitet hindrat övergivandet av Sveriges neutralitetspolitik, kan 

exempelvis rädslan inför ontologisk osäkerhet lyftas som en möjlig förklaring till detta. 

Tillika skulle en sådan rädsla kunna vara en förklaring till att ett svenskt medlemskap i Nato 

av Westberg (2015) förklaras vara avlägset. I förhållande till Ångström (2015), skulle 

Försvarsmaktens internationella insatser kunna lyftas som ett sätt för Sverige att bekräfta den 

svenska identiteten och således uppnå ontologisk säkerhet. 

 

Studiens ramverk kan likaså tillämpas på andra staters säkerhetspolitik sedan kalla krigets 

slut, för att undersöka huruvida konstruktionen av Ryssland bidragit till andra staters 

ontologiska (o)säkerhet. Däri kan också andra staters policys belysas som ett möjligt resultat 

av ontologisk (o)säkerhet. Ytterligare undersöker denna studie endast identitet som drivkraft 

till olika policys. Som tidigare belyst, är även sökandet efter fysisk säkerhet ett centralt mål 

för stater. Framtida studier skulle kunna kombinera teori om ontologisk säkerhet och fysisk 

säkerhet genom att tillämpa Rumelilis teoretiska ramverk (2015). Detta ramverk möjliggör för 

studier av såväl upplevd ontologisk (o)säkerhet, som upplevd fysisk (o)säkerhet. 
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