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genom strategiskt narrativ. 
 
Sammanfattning: 
Småstaters ofta begränsade resurser innebär ett behov av optimering för att uppnå önskad 
effekt. Dagens informationsflöde innebär dessutom att det inte räcker med att använda 
resurser på rätt sätt, alternativa berättelser kan motverka aktören och det narrativ som får 
fäste hos allmänheten kan bli det som betraktas som sanningen. 
Den här undersökningen syftar till att analysera hur svensk militär verksamhet framställs av 
statliga representanter i det offentliga rummet och hur detta kan bidra till en smart 
säkerhetsstrategi. 
Genom en narrativ analys av elva händelser har en översikt skapats som sedan kontrollerats 
mot definierade militära maktdimensioner i teorin Smart Power, vilka utgör grund för en 
smart strategi. 
Undersökningen visar att det svenska strategiska narrativet används för att framhäva svenska 
egenskaper i vad som kan beskrivas som en kampanj för Sverige som den moraliska 
stormakten. Detta görs bland annat genom att betona  verksamhet som en del i en 
allomfattande ansats, framhäva defensiva förmågor och undvika egenintresse. 
Det svenska narrativet berör samtliga maktdimensioner över tiden vilket innebär goda 
förutsättningar för en framgångsrik strategi som dock behöver verkställas med skicklighet för 
att få god effekt. En tydlig koppling mellan Försvarsmaktens uppgifter och berörda 
maktdimensioner är identifierad. Undersökningen tyder på att det inte behöver finnas en 
konflikt mellan återgång till ett nationellt intresse och en smart säkerhetsstrategi, men 
medvetenhet är avgörande. 
Nyckelord:  
Säkerhetspolitik, makt, militär, strategiskt narrativ, Smart Power. 
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1. Inledning  
Hur kommunicerar stater och hur får de inflytande? Kombinationen av ord och handling 
kan vara avgörande för att uppnå tydlighet och trovärdighet. Med inledningskapitlet 
redovisas en övergripande världsbild som startar i internationella relationer och synen 
på makt, samt denna undersöknings perspektiv Smart Power och strategiskt narrativ. 

Det globala systemet för internationella relationer (IR) bygger på suveräna stater. 
Historiskt har statsystemet bestått av beväpnade stater som ofta löste konflikter med våld 
genom krig. Detta rivaliserande system skapar ett perspektiv där säkerhet och överlevnad 
står högt på agendan och är utgångspunkten för den realistiska traditionen inom IR. I 
modern tid har stater i större utsträckning fredliga vardagliga relationer till varandra. 
Samarbeten anses gynna alla parter som agerar enligt ömsesidiga normer. Den liberala 
traditionen utgår ifrån att alla stater bidrar till internationell frihet och utveckling. 
Världen är dock inte demilitariserad och militär makt används fortfarande som ett medel 
för säkerhet och inflytande, vilket gör båda traditionerna till aktuella perspektiv (Jackson 
och Sørensen, 2013, s. 28–29). 

”A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något  
som B annars inte skulle göra!” 

(Dahl, 1957, s. 202–203) 

Robert Dahls (1957) klassiska definition av makt är förenad med beslutsfattning och 
antyder en konflikt. Makt och konflikter har traditionellt kopplats ihop med betvingande 
makt i form av tvång. Joseph Nye (2004) introducerade konceptet Soft Power som en 
kontrast till den betvingande makten vilken samtidigt fick begreppet Hard Power. Soft 
Power skapar istället inflytande genom attraktion och samarbete.  En modernare 
definition av makt som passar Nyes teori är formulerad av Steven Lukes som bygger 
vidare på Dahls formulering; ”…  , men han har också makt över B genom att påverka, forma 
och bestämma hans vilja”  (Lukes, 2005, s. 27) vilket inte bara tar bort konflikt som faktor, 
utan även kan förebygga konflikt. Makt och inflytande är således synonymt. 
Nye utvecklar sin teori genom att introducera Smart Power vilket förenklat innebär att en 
stat optimerar sitt inflytande genom att använda den typ av makt som är mest gynnsam i 
den gällande situationen, en mix av Hard- och Soft Power (Nye, 2004, s. 32). Begreppet 
fick sitt globala genombrott efter att Hillary Clinton i sitt anförande inför tillträdet som 
utrikesminister i USA använt begreppet 2009 och  Obama-administrationen sedan 
frekvent beskrivit begreppet som en huvudprincip för sin utrikespolitik (Nye, 2009, s. 6–
9). 

”We must use what has been called ``smart power,'' the full range of tools at our 
disposal -- diplomatic, economic, military, political, legal, and cultural--picking the right 

tool, or combination of tools, for each situation. 
With smart power, diplomacy will be the vanguard of our foreign policy.” 

- Hillary R Clinton (U.S. Government, 2009) 
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Nye menar att Smart Power inte är begränsat till stormakter och hegemonier, utan kan 
användas av småstater som strategi. Hur dessa strategier kan se ut avgörs av medel och 
mål, men också av taktiker för hur resurserna används. (Nye, 2011, s. 208, 210).  
Synen på strategi delas av den svenska Försvarsmakten som i den militärstrategiska 
doktrinen  beskriver vikten av att förstå situationen, välja ambition och formulera mål, 
bestämma medel och angreppssätt samt ställa uppdrag till utförare (Försvarsmakten, 
2016, s. 14). Denna formuleras sedan i den operativa doktrinen som syfte, mål, medel och 
metod (Försvarsmakten, 2014, s. 5). Försvarsmakten beskriver också att strategi innebär 
”att fördelaktigt använda dynamiken och situationen som uppkommer genom verkan med 
olika medel” (Försvarsmakten, 2016, s. 14). Verkan är inte definierad som hård kinetisk 
verkan och det går därför möjligen att påstå att Försvarsmakten avser tillämpa samma 
syn och logik som Nye. 

1.1 Problemformulering 
Möjligheten till handling är i grunden en fråga om förmåga och tillgängliga resurser. 
Sverige har efter Kalla kriget genomfört en transformation från vad som brukar kallas ett 
invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Denna övergång följer en logik som går att hitta hos 
allierade småstater där den egna säkerheten garanteras av ett kollektivt avtal, därmed 
kan mindre kvantitet och luckor i förmågor accepteras eftersom redundansen finns inom 
den stora organisationen. För Sverige som inte är militärt allierade är dock denna 
transformation anmärkningsvärd (Petersson, 2011, s. 705). En möjlig förklaring till detta 
paradigmskifte skulle kunna vara att Sverige försökte förändra sin maktstrategi. 
Innebörden av transformationen har tydligt påverkat medel i kvantitet, men med en 
ambition om hög tillgänglighet och kvalitet. Idag sker på nytt en förändring i Sverige med 
ett ökat intresse för det nationella försvaret. Förmågan att lösa dessa uppgifter baseras 
på resterna av transformeringen och Försvarsmakten benämner fortfarande försvaret 
som ett insatsförsvar (Försvarsmakten, 2019). 

Maktfördelningen i den moderna världen är komplex och svårdefinierad. Tiden då parten 
med den största armén automatiskt  vann framgång är förbi. Det militära maktmedlet är 
idag inte irrelevant, men konkurrerar med andra maktmedel och icke statliga aktörer. 
Teknisk utveckling har bidragit till en informationsrevolution, tillgänglighet på teknik 
skapar en miljö där parter med enkla medel kan skapa en motbalans mot militärens 
kostsamma system. Problemen innebär ett behov att effektivisera för alla stater. 
Stormakten som har möjlighet att välja verktyg i en stor verktygslåda har goda 
förutsättningar att tillämpa Smart Power. En småstat har enligt Nye möjlighet att tillämpa 
strategier baserade på Smart Power, men begränsade resurser gör att konsekvenserna av 
vägval och beslut blir mer påtagliga än för stormakter som har råd att göra misstag i större 
utsträckning (Nye, 2011, s. 23, 30). 
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Begränsade resurser innebär kompromisser vilket betyder att en strategi med 
genomtänkt prioritering av mål och medel kan vara avgörande för småstatens framgång. 
Hur det militära maktmedlet används optimalt är därför en central pelare i 
krigsvetenskapen. Om militära medel endast används traditionellt blir klassiska 
kvantitativa styrkejämförelser relevanta, något som inte gynnar småstaten. Strävan bör 
rimligen därför vara att på ett flexibelt sätt ha handlingsfrihet med de militära resurserna 
i syfte att uppnå synergieffekter mellan statens alla maktmedel. 

Ordets betydelse har kanske aldrig varit så viktigt som idag. Dagens informationsflöde 
innebär att det inte räcker med att använda resurser på rätt sätt, alternativa berättelser 
kan motverka aktören och det narrativ som får fäste hos allmänheten kan bli det som 
betraktas som sanningen. Centralt är därför att budskap förmedlas så önskad effekt 
uppstår. Krig och konflikter är svåra att förstå, ett strategiskt narrativ hjälper människor 
förstå. Berättelser skapar en gemensam uppfattning vilket kan göra att verksamheten 
uppfattas vettig (Graaf, Dimitriu och Ringsmose, 2015, s. 7).  

Det krigsvetenskapliga problemet för småstaten kan sammanfattas som att militära 
resurser måste användas på ett optimalt sätt där synergieffekter kompenserar för 
begränsade resurser. Ett strategiskt narrativ är också nödvändigt i syfte att förmedla ett 
budskap vilket kan verka som en multiplicerande faktor. 

1.2 Syfte  
Det övergripande syftet är att undersöka hur militär makt som säkerhetspolitiskt verktyg 
kan bidra till en smart nationell säkerhetsstrategi. 
Den här undersökningens syfte är att analysera hur svensk militär verksamhet framställs 
av statliga representanter i det offentliga rummet. Det vill säga kombinationen av ord och 
handling. Narrativ som förmedlats av den svenska regeringen och Försvarsmakten mellan 
2008-2019 utgör det empiriska underlaget. Vidare syftar undersökningen till att, utifrån 
teorin Smart Power, förstå och värdera narrativet efter vilka teoretiska förutsättningar 
narrativet har att bidra till en framgångsrik nationell säkerhetsstrategi. 

1.3 Material och avgränsningar 
En första avgränsning avser omfattningen av Smart Power. I sitt grundutförande avses 
alla statens maktmedel för politiskt inflytande vilket i den här undersökningen avgränsats 
till fokus på den militära dimensionen av makt då detta är av mest krigsvetenskaplig 
relevans. 

Empirin ska belysa Sveriges strategiska narrativ avseende hur militära medel används. 
Det är därför av största vikt att empirin hämtas från öppna officiella källor. Militär 
verksamhet som omfattas av sekretess är vital för svensk säkerhetspolitik men är inte en 
del av det strategiska narrativet och därför inte relevant i denna undersökning. Likaså är 
inte en faktisk militär förmåga relevant, bara hur förmågan framställs och om denna är 
trovärdig. 
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Med vald analysnivå är en bredd önskvärd och avgränsning i narrativ är därför 
nödvändig. I denna undersökning har avgränsning gjorts till tidpunkten i så nära 
anslutning till den aktuella verksamheten som möjligt eller då verksamheten startar. 
Detta motiveras med att det då bör finnas bäst förutsättning att förmedla en vald strategi. 
Start av verksamheter förekommer oftast genom ett medvetet beslut, vid reaktiva 
verksamheter eftersträvas uttalanden i nära anslutning till start i syfte att motverka yttre 
påverkan på narrativ.  

Tidsperioden 2008-2019 har valts som tidsmässig avgränsning. Med denna tidsperiod 
omfattas försvarstransformationens höjdpunkt vilket här anses vara avskaffandet av 
värnplikt och införandet av anställda gruppchefer, soldater och sjömän. Tidsperioden 
anses rimlig för att få en bredd av händelser som kan vara representativa för fallet. 

1.4 Tidigare forskning 
Detta avsnitt behandlar hur teorierna Smart Power respektive Strategiskt narrativ 
tidigare använts i militär kontext och utgör en bakgrundsbas. Ingen forskning har hittats 
som behandlar Smart Power i svensk kontext. Forskning om strategiskt narrativ är globalt 
omfattande, här premieras dock svensk koppling då detta är mest relevant för 
undersökningen. Teoriernas innehåll i detalj framgår av kapitel 2 Teori. 

1.4.1 Svenskt narrativ 
Strategiskt narrativ som koncept introducerades till IR av Lawrence Freedman. Freedman 
menar att begreppet narrativ redan är etablerat inte minst av journalistkåren, genom att 
avsiktligt konstruera ett narrativ görs det strategiskt. I ett konfliktperspektiv är det 
definitionen av att vinna eller förlora som är avgörande för hur handlingar kommer 
uppfattas. Studiens slutsats beskriver hur narrativ kan användas strategiskt för att 
motverka en motståndare i en militär konflikt. I denna kontext används konceptet som 
ett verktyg för att utmana motståndarens legitimitet (Freedman, 2006). 

Ur ett svenskt perspektiv har Noreen, Sjöstedt och Ångström (2017) beskrivit 
småstatsbeteende med stöd av en diskursiv modell genom insatsen i Afghanistan. 
Beteendet förklaras med en ambition att tillmötesgå alla parter i vad de kallar ”catch all”. 
Retoriken belyser såväl den militära som den humanitära rollen,  nationalism och 
internationalism samt kopplingen mellan säkerhet och utveckling. En bred retorik, med i 
stort sett politisk konsensus, skapar en miljö där uppdragets syfte förblir oklart utan att 
ifrågasättande får fäste. Detta leder till förvirring bland befolkningen.  
Svenskt narrativ avsåg att förmedla en identitet som innebar att Sverige var en ansvarsfull 
humanitär aktör att räkna med, vilket tilltalade den breda massan internationellt och 
nationellt.  
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Genom Försvarsmaktens uppdragsutbildningar har två uppsatser skrivits vid 
Försvarshögskolan vilka berör svenskt narrativ ur ett militärt perspektiv. Hammarlind 
(2016) jämför neutralitetsprincipen med solidaritetsprincipen genom en narrativ analys 
av Sveriges deklarationer under kalla kriget och på 2010-talet.  
Resultatet visar en stor samstämmighet mellan de politiska blocken under respektive 
period, men med en narrativ förflyttning från 1980-talets oberoende till 2010-talets 
internationella samverkan. 
Ekholm (2018) har beskrivit hur omvärldsförändringar påverkat det svenska narrativet 
genom en jämförande studie av Sverige vid tidpunkterna 1992 och 2017. Ekholm 
framhåller likheter i form av betydelsen av alliansfriheten, samt omvärldslägets påverkan 
på svensk säkerhets- och försvarspolitik. Skillnaden ligger framförallt i behållandet av 
neutralitet i krig mot att 2017 kunna ”vinna tillsammans”. Ekholm redovisar en uppfattad 
tröghet i det politiska systemet vid båda tillfällena. Trögheten kan bero på ett brett 
strategiskt narrativ som flexibelt kan anpassas till omvärldsutveckling, men samtidigt 
bidra till en avvaktande hållning. 

1.4.2 Smart Power 
Forskning om Smart Power omfattar ofta nationers säkerhetspolitik som helhet inklusive 
samtliga maktmedel. Det finns dock ett fåtal som har en tydligare inriktning mot det 
militära maktmedlet, gemensamt är fallstudier i asiatisk kontext.  

Yee-Kuang Heng (2015) har studerat den japanska försvarsmakten genom en analys av 
Japans deltagande i Irak, antipiratverksamhet i Adenviken samt deltagande i amerikanska 
flottans Pacific Partnership. Heng menar att de militära insatserna bidragit till Smart 
Power och har skapat en positiv bild av landet och dess militär som professionella, vilket 
gynnat Japans strategiska intressen och relationer. Den japanska traditionen att inför 
varje insats, tillsammans med andra maktmedel, skräddarsy program för insatsens 
kontext anges som en framgångsfaktor. Landets konstitutionella begränsningar och 
befolkningens känslighet för tvingande makt är också bidragande.  

David Capie (2015) utforskar relationen mellan deltagande i Humanitarian Assistance 
and  Disaster Relief (HADR) och nationella strategier genom att undersöka amerikanska 
styrkors verksamhet i Asien-Stillahavsområdet. HADR skapar en positiv attityd gentemot 
det bidragande landet genom att använda militära ”hårda” medel för mjuka ändamål. 
Capie menar dock att HADR bidrar till mer än bara en positiv attityd. Denna typ av 
operationer sänder ett säkerhetspolitiskt budskap att man är en engagerad och trovärdig 
regional maktfaktor. Verksamheten medger även ett argument för lokal närvaro vilket 
skapar strategiskt tillträde. Vidare finns möjlighet att demonstrera sin globala förmåga 
och utveckla interoperabilitet med samarbetspartners i en hotfri miljö. Sammantaget 
argumenterar Capie för att smart användning av militära resurser i icke konventionell 
verksamhet även kan bidra till traditionellt försvar. 
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Seng Tan (2015) redogör för Singapores strategi att pragmatiskt blanda avskräckning 
med diplomati. Ökat deltagande i internationella ansträngningar leder till större krav på 
de väpnade styrkorna som ska hantera komplexa situationer i en stor skala. En 
förutsättning har varit flexibel användning av militära resurser som kan användas för 
dubbla syften, som exempel nämner Tan örlogsfartyg som kan användas för humanitära 
ändamål. För att kunna använda dessa resurser på ett smart sätt krävs dock även en smart 
upphandling. Tan menar att det är ett misstag att ha övertro på teknik och att 
genomtänkta användningssätt är minst lika viktiga.  
Tan argumenterar för att Smart Power inte bara handlar om fördelning av resurser, utan 
lika mycket om  den normativa dimension där makt och värderingar möts. Därför är det 
relevant att även diskutera balansen mellan makt och principer.  
Tan avslutar med att konstatera att mindre resurser är en begränsning. Staten måste 
värdera vad som är realistiskt att genomföra då det inte går att göra allt på alla fronter 
och göra det bra (Tan, 2015). 

1.4.3 Sammanfattning 
Internationella relationer och makt är breda begrepp som avhandlats ur många 
perspektiv. Likaså finns forskning avseende Hard- och Soft Power där det ena eller det 
andra ofta förespråkas. När det gäller Smart Power är området mindre utforskat och 
mycket avhandlar USA som stormakt eller mindre asiatiska stater. Forskningen visar att 
begreppet Smart Power är relevant att förhålla sig till när det gäller analyser av staters 
beteende. Svenskt strategiskt narrativ har tidigare främst analyserats antingen ur ett 
helhetsperspektiv eller i en specifik kontext. Tidigare forskning visar att Sverige haft en 
tradition av breda överenskommelser och samstämdhet när det gäller Försvarsmaktens 
verksamhet. 
Den här undersökningen bidrar till diskussionen om Smart Power genom en västerländsk 
småstatskontext. Genom analysnivåns mellanperspektiv på svenskt strategiskt narrativ 
undersöks om skillnader finns inom narrativet beroende på Försvarsmaktens 
verksamhet. Som en bonus berörs även den politiska samstämdheten och en kontroll av 
om catch-all fenomenet även finns över tid samt mellan politiker och militärer. 

1.5 Frågeställningar 
Forskningsfrågorna är strukturerade på samma sätt som undersökningens 
metodologiska uppbyggnad. Frågorna börjar med att behandla hur verksamhet har 
omvandlats till narrativ, sedan hur detta narrativ berör dimensioner av makt och slutligen 
vilka förutsättningar detta kan innebära. 

1. Hur används det svenska insatsförsvarets verksamhet för att skapa ett nationellt 
strategiskt narrativ? 

2. Hur kan det svenska strategiska narrativet förstås utifrån begreppet Smart Powers 
dimensioner av militär makt? 

3. Vilka förutsättningar, utifrån Smart Power, har svenskt narrativ för att bidra till en 
framgångsrik nationell säkerhetsstrategi? 
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2. Teori 
Teorikapitlet syftar till att i detalj beskriva undersökningens två teorier Strategiskt 
narrativ och Smart Power. Det strategiska narrativet utgör grunden för den första 
forskningsfrågan och används metodologiskt för att identifiera och beskriva narrativet i 
empirin. Smart Power används i den här undersökningen som verktyg för att värdera 
empiri ur ett maktperspektiv och besvara den andra och tredje forskningsfrågan. 

Avsikten med de teoretiska valen är att det strategiska narrativet ska skapa ett fönster 
som visar hur svenskt narrativ ser ut, Smart Power ska visa huruvida den svenska 
narrativa profilen har förutsättningar att vara effektiv som strategi. 

2.1 Strategiskt narrativ 
Ett narrativ är en berättelse som sammansätter och förmedlar information i syfte att 
kognitivt beskriva världen ifrån ens perspektiv. Narrativ är en form av diskurs men skiljer 
sig från andra diskurser genom att människan har en central roll i berättelsen, vilket ger 
en insikt i hur människor handlar för att uppnå målsättningar. Narrativ utgår från 
berättarens perspektiv. Uppfattning om rätt och fel kan presenteras som fakta och det är 
det ovanliga och exceptionella som berörs. Det innebär att tystnad och det som inte berörs 
är intressant ur ett analytiskt perspektiv. Likaså är verkligheten i en händelse inte det 
centrala i ett narrativ. En språklig verklighet påvisar hur aktören uppfattar något och 
avslöjar vad aktören tänker. Då ett narrativ utgår från någons perspektiv krävs ett uttryck, 
en röst, som förmedlar budskapet. Narrativet  omfattar mer än ren rapportering och berör 
en kognitiv upplevelse och kultur, vilket skapar ett syfte genom att beskriva hur världen 
kan förstås. 
Ett narrativ är således kontextuellt tjock och skapar en ”kognitiv karta” av berättaren. 
Tolkning och analys av narrativ kan ge en inblick som andra metoder inte tillåter, men 
forskaren har också ett stort ansvar då tolkning bygger på dennes antaganden varvid 
försiktighet är nödvändig (Patterson och Monroe, 1998, s. 315–316, 321, 330). 

Strategiskt narrativ definieras: ”strategic narratives are a means by which political actors 
attempt to construct a shared meaning of the past, present, and future of international 
politics to shape the behaviour of domestic and international actors” (Miskimmon, 
O’Loughlin och Roselle, 2018, s. 6). Det strategiska narrativet har därmed en tydlig 
koppling till makt och inflytande. 

Strategiskt narrativ kan delas upp i tre typer, även om dessa är oskiljaktigt länkade. 
Systemnarrativ beskriver hur en aktör uppfattar världsordningen med struktur, parter 
och hur världssystemet fungerar. Identitetsnarrativet berättar om vem aktören är, dess 
värderingar och målsättningar ur perspektivet så som aktören vill framställa sig. 
Problemnarrativ avser beskrivning om varför en policy behövs och är normativt 
önskvärd. Detta omfattar identifiering av viktiga aktörer, konflikt eller problem samt hur 
implementering och lösning framgångsrikt ska uppnås.  
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En aktör som lyckas koordinera dessa tre narrativ har goda förutsättningar att nå 
framgång och inflytande. Motsägande narrativ, antingen mellan typ eller mellan nivå, 
riskerar att underminera den önskade strategiska effekten (Miskimmon, O’Loughlin och 
Roselle, 2018, s. 2–3, 8). 

Ett narrativ innehåller fem komponenter, dessa används senare som struktur i 
undersökningens analys av narrativ (Miskimmon, O’Loughlin och Roselle, 2018, s. 7): 

 karaktär eller aktör (agent) 
 miljö/omgivning/rum (scen) 
 konflikt eller aktion (handling) 
 verktyg/beteende (förmedling) 
 lösning/ eller förslag på lösning/målsättning (syfte). 

Den kommunikativa processen av ett strategiskt narrativ består av tre delsteg som kan 
analyseras; formande, projicerande samt mottagande. Formande avser hur narrativet 
skapats och vilka roller aktörerna haft i processen. Hur har narrativet kommit till? Har 
kompromisser skett och genom vilka kanaler har förhandlingar genomförts? Aktörers 
olika inflytande över hur narrativet ser ut kan inkluderas och omfatta politiker, 
organisationer, icke statliga aktörer och allmän åsikt. Projicering avser hur narrativet 
förmedlas och berättas. Huruvida narrativet blir ifrågasatt av media kan omfattas och 
belyser i så fall svårigheten med att få gehör i en omfattande media- och 
informationsmiljö. Mottagande avser hur narrativet tas emot. Vilken spridning får 
narrativet och uppstår mättnad, samt hur uppfattas och bearbetar individer 
informationen (Miskimmon, O’Loughlin och Roselle, 2018, s. 9).  

2.2 Smart Power 
Soft Power är inte synonymt med kultur och kärnvapen är inte nödvändigtvis Hard 
Power. För att förstå Smart Power behöver först Soft- och Hard Power avhandlas.  

Den fullständiga definitionen av Soft Power lyder: ”soft power is the ability to affect others 
through the co-optive means of framing the agenda, persuading, and eliciting positive 
attraction in order to obtain preferred outcomes” (Nye, 2011, s. 21).  
Soft Power förknippas ofta med immateriella faktorer som institutioner, värderingar och 
legitimitet, samtidigt som handgripliga resurser som tvång ofta associeras med Hard 
Power. Gränsen är dock inte skarp; patriotism och moral är exempel på abstrakta faktorer 
som är centrala för förmågan att vinna en strid och hot är en central del av Hard Power. 
Konkreta resurser som militära enheter kan agera med ett beteende för att vinna en strid 
i en situation och attrahera genom samarbete i en annan. Vidare är det upp till mottagaren 
att avgöra om denne upplever sig avskräckt respektive attraherad. Det är därför viktigt 
att inte blanda ihop beteende och resurser, eller mer utförligt uttryckt; blanda inte ihop 
resurser som har potential att skapa ett beteende med ett faktiskt beteende.  
Resurser skapar inte automatiskt makt, utan beror på kontext och användares skicklighet 
att omvandla resursens kapacitet till att uppnå ett önskat beteende (Nye, 2011, s. 20–22).  
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Soft- och Hard- Power är således begrepp som kan användas för att diskutera makt och 
inflytande. Det finns inget normativt gott eller ont och rätt eller fel inbyggt i begreppen. 
Det är heller inte avsett att politik ska bedrivas eller värderas enbart baserat på den ena 
eller den andra.  

Smart Power definieras som ”the ability to combine hard and soft power resources into 
effective strategies” (Nye, 2011, s. 22–23). Smart Power omfattar kärnan i maktbegreppet 
genom att beskriva förmågan att omvandla resurser till ett önskvärt beteende. Konceptet 
är värderande och förklarande med en inbyggd normativ dimension.  
För att uppnå Smart Power krävs en förståelse för hela spektrumet av resurser och deras 
inneboende kapacitet, samt en förmåga att kombinera dessa i en aktuell kontext. 
Relationen mellan Hard- och Soft Power är avgörande; till exempel kan Hard Power skapa 
förutsättningar för Soft Power i ett senare skede, de kan i vissa situationer förstärka 
varandra och i andra försvaga (Nye, 2011, s. 23–24). 
Smart Power konceptet har inga begränsningar när det kommer till en stats maktmedel, 
men en generell teoretisk uppdelning görs mellan militär, ekonomisk och mjuk makt. 
Denna uppsats fokuserar på den militära makten.  
Militär makt ska med tidigare argument inte avgränsas till Hard Power genom militära 
resurser som används för tvingande beteende. Nye (2011, s. 41) beskriver militär makt 
med hjälp av fyra dimensioner som sträcker sig över skalan mellan Hard- och Soft 
Power. Respektive dimension beskriver handling i form av modalitet och tanken är att 
dessa handlingar tillsammans utgör goda förutsättningar för att skapa en önskvärd 
förändring i andra parters beteende, en strategi baserad på smart militär makt. Det är 
dock viktigt att poängtera att effektivitet baseras på kvalitet och skicklighet när det gäller 
strategins utförande. Kontext, omgivning och partens troliga respons som accepterande 
eller motarbetande är avgörande. 

Det är med detta perspektiv förutsättning att bidra till en framgångsrik nationell strategi 
i den tredje frågeställningen skall förstås. Enligt Nye (2011) har en bred profil som 
framgångsrikt belyser alla maktdimensioner i det strategiska narrativet en bättre 
förutsättning än ett smalt narrativ fokuserat på enskild maktdimension. Nedan beskrivs 
respektive maktdimension mer utförligt då dessa är centrala i analysen och skapandet av 
en svensk profil. 

2.2.1 Dimensioner av militär makt  
Strid och förstörelse 
Nyckelkvalitet för striden utgår ifrån kompetens. Kompetensen att strida kräver att det 
som ska bestridas är definierat i aktuell kontext. Framgång i striden kräver dels mätbara 
resurser som arbetskraft, vapen, teknologi, organisation och budget, men också sådant 
som är svårare att beräkna såsom träning, taktik, moral och stöd. Därför är även 
legitimitet en viktig faktor. 
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Kompetens omfattar en bred förståelse för strategi och politiska målsättningar, samt 
förmåga att behärska en doktrin som kan hantera en stor skala konflikter. För att bidra 
som ett instrument till makt behövs ett öppet angreppssätt då ett för stort fokus på strid 
kan försvaga helheten. 

Legitimitet baseras på normer och utgör moraliska motiv till handling. Legitimitet är 
oftast relativt och tolkningar kan ha politiska syften. Skapade narrativ påverkar 
uppfattning om legitimitet hos inkluderade parter och kan vara avgörande för hur 
respons ser ut även om synen på rättfärdighet inte delas (Nye, 2011, s. 41–44). 

Tvingande diplomati 
Den tvingande diplomatin utgår ifrån samma resurser som skapar kompetens att strida. 
Här är det dock trovärdigheten som är central och ett fokus på förmåga istället för 
kompetens. Hot kan användas för tvång eller avskräckning och avgörande är förutom 
trovärdigheten att en potentiell kostnad tydligt framgår. Ett misslyckat hot kan istället 
vara kostsamt för den hotande staten genom att förlora trovärdighet och inflytande inte 
bara gentemot den inblandade parten.  
Klassiska exempel på tvingande diplomati är utplacering av militära medel som 
representerar förmåga, ofta i form av flygplan och skepp som har stor flexibilitet när det 
gäller rörelse. Med denna typ av handling behöver inte ett hot vara klart uttryckt mot en 
part, utan närvaro kan implicit öppna upp för tolkning och signalera styrka i regioner och 
arenor (Nye, 2011, s. 44–45). 

Allians och fredsbevarande 
Grunden i allianser är att skapa ett gemensamt skydd såväl inom som utom alliansen. 
Trovärdighet utgår från förmågor och förtroende är avgörande i denna modalitet. 
Samarbete och visad närvaro är åtgärder som bidrar till skapat förtroende. Förmågan att 
förlänga avskräckning till allierade är en faktor i strategin som baseras på kapacitet och 
trovärdighet. Vidare är relationen mellan aktörens intresse och den uttalade skyddsnivå 
en faktor för trovärdighet, likaså huruvida aktören är närvarande och har något fysiskt 
att förlora eller endast uttrycker verbalt stöd. Samarbeten skapar ofta en hård gemensam 
förmåga, men också en miljö av trygghet där relationer kan utvecklas och innebär därför 
även mjuk attraktion. Fredsbevarande operationer är en skyddande verksamhet vars 
främsta syfte är att verka avskräckande och säkerställa stabilitet. Kompetens för denna 
verksamhet kan skilja sig från traditionell krigföring, men komplexiteten gör att 
förbanden måste kunna behärska olika nivåer av konflikt och flexibelt anpassa sig. Önskat 
resultat beror på förmågan att välja rätt medel i rätt situation (Nye, 2011, s. 45–47).  
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Bistånd och mentorering 
Militära styrkor kan användas för stöd. Denna modalitet är bred och kan omfatta träning 
av annan parts militära styrkor, bidra till internationell militär utbildning, genomföra 
regelbundna övningar eller bidra till humanitära insatser. Genom träning kan styrkorna 
förmedla kompetens och skapa förmåga till strid, detta kan samtidigt bidra till förtroende 
och attraktion hos både den tränade och tredje parten. Huruvida verksamheten bidrar till 
strategin och når ett önskat resultat beror på kvalitet i stödet, kompetens och den 
upplevda välviljan hos stödjande part. Välviljan  kan vara avgörande, om parten uppfattas 
cynisk, manipulativ eller ställningstagande genom orättvist stöd till minoriteter kan detta 
vara skillnaden mellan attraktion och negativ reaktion (Nye, 2011, s. 47–48). 
 

 
Tabell 1 Dimensioner av militär makt, översatt av författaren (Nye, 2011, s. 42) 
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3. Metod 
Undersökningen utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv och har en 
utgångspunkt i ett aktuellt observerat fenomen. Forskningsfrågan är av hur-karaktär och 
kontexten är inte påverkbar av författaren. En fallstudie förefaller därför vara en lämplig 
forskningsstrategi (Yin, 2017, s. 9–16). En deduktiv design har valts då maktbegreppet är 
en central utgångspunkt i undersökningen. 

För att beskriva fallstudien kan med fördel Satoris  abstraktionstrappa användas (Mair, 
2008, s. 186–191). Undersökningens kontext är militär makt och den utvalda teorin är 
Joseph Nyes Smart Power. Från ett abstrakt perspektiv berörs staters kommunikation och 
därmed är undersökningen ett fall av internationella relationer. På den konkreta sidan 
om kontexten ligger mitt valda fall Sverige. Sverige som ett fall av militär makt eller bidrag 
till Smart Power undersöks genom en analys av dess verksamhet. Verksamheten 
presenteras genom Försvarsmaktens uppgifter vilka utgör fallets flera analysenheter. 
Fallstudiedesignen som valts är således en enfallstudie med fler analysenheter (Yin, 2017, 
s. 47–48). Enfallsdesign motiveras till del genom att det observerade fenomenet med 
försvarstransformering utan allians som säkerhetsgaranti gör Sverige till ett unikt fall. 
Avsikten med studien är att analysera ett brett beteende genom alla försvarsuppgifterna 
vilket gjort omfattningen av en flerfallstudie för omfattande. Slutligen sträcker sig 
empirin över en tidsperiod vilket klassificerar undersökningen som ett longitudinellt fall 
(Yin, 2017, s. 49–51). 

För att analysera den militära verksamhetens bidrag har frågeställningar formulerats mot 
de uttalade anledningarna till verksamheten, det strategiska narrativet. Narrativ analys 
är en typ av diskurs vilken bäst omhändertas av en kvalitativ metod då den även omfattar 
det som inte uttryckligen skrivs. Det identifierade narrativet analyseras sedan mot vald 
maktteori. Det finns kvantitativa inslag i form av upprepade indikatorer men 
huvudsakligen är även detta en kvalitativ metod då tolkning krävs för att matcha 
narrativet mot teorins dimensioner av makt. 

 
Figur 1 Undersökningens fallstudiedesign 
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3.1 Metodbeskrivning 
Undersökningen är uppdelad i fyra faser; identifiera och inhämta, beskriva, analysera samt 
jämföra. 

I den inledande fasen  identifieras händelser som kopplas mot Försvarsmaktens fyra 
uppgifter samt empiri inhämtas. Försvarsmaktens uppgifter bildar analysenheter och 
narrativen av de händelser som identifieras utgör det empiriska underlaget. 

I undersökningens andra fas genomförs en beskrivning av narrativet genom narrativ 
analys av de empiriska underlagen. Resultatet av denna analys besvarar den första 
frågeställningen. 

I analysfasen kontrolleras empirin mot teorin Smart Power och dess maktdimensioner. 
Empirin kontrolleras i respektive empiriska underlag, detta resultat redovisas löpande i 
kapitel 4 Analys med stöd av analysverktygets första del. 

Avslutningsvis jämförs analysen genom en sammanställning inom respektive analysenhet 
med stöd av analysverktygets andra del och resultatet besvarar den andra samt tredje 
frågeställningen. 

Fasernas innehåll redovisas ytterligare under 3.2 Operationalisering och 3.3 
Analysverktyg. 
 

 
Figur 2 Metodbeskrivning 
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3.2 Operationalisering  

3.2.1 Analysenheter 
Sannolikt är det så att Försvarsmaktens verksamhet baseras på nationens 
säkerhetspolitiska strategi. Det är därför logiskt att använda Försvarsmaktens 
verksamhet som struktur när det strategiska narrativet skall identifieras. Med detta motiv 
används Försvarsmaktens uppgifter som struktur. 

Regeringen reglerar genom Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
de ansvarsområden och uppgifter som Försvarsmakten ska lösa. Dessa utgör sedan 
grunden för Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI).  
Försvarsmakten har tidigare haft fyra huvuduppgifter vilka kan härledas till 1996 års 
försvarsbeslut (Proposition 1997/97:83) . Även om de genom åren omformulerats till del 
och idag beskrivs mer flytande genom ”Vårt uppdrag” är innebörden i princip densamma 
(Försvarsdepartementet, 2015a; Försvarsmakten, 2019). Den konkretaste formuleringen 
på de fyra huvuduppgifterna lyder: 

1. hävda landets territoriella integritet 
2. försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp 
3. bistå samhället i händelse av kris 
4. verka för fred och säkerhet i vår omvärld. 

Dessa fyra huvuduppgifter operationaliseras till följande analysenheter: 
1. beredskap och incidentverksamhet 
2. förmågehöjande verksamhet och inköp 
3. verksamhet som stödjer samhället 
4. internationella insatser. 

3.2.2 Empiriskt underlag, Fas 1 
Verksamhet som väljs avses vara en blandning av Försvarsmaktens resurser, således 
eftersträvas Försvarsmaktsgemensam verksamhet och inkludering av alla försvarsgrenar 
och hemvärn. Storlek på insatsen anses dock ha mindre betydelse då även en mindre 
insats kan få stort narrativt utrymme. 

I syfte att uppnå representativ empiri för den svenska staten eftersträvas empiri från den 
högsta politiska och militära ledningen. Denna kan dock i förekommande fall 
kompletteras om detta ger en tydligare bild av narrativet. 
Urvalskriterier inom respektive analysenhet: 

 öppen kommunikation 
 tidpunkt vid start av verksamhet/initiala budskapet 
 tidsperioden 2008-2019 
 bredd av resurser 
 officiella uttalanden och dokument från Sveriges ledning respektive 

Försvarsmakten. 
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3.2.3 Narrativ, Fas 2 
Ett strategiskt narrativ är ett brett och omfattande begrepp, denna undersökning har inte 
fokus på en fullständig narrativ analys.  Istället används narrativ teori för att säkerställa 
validitet i undersökningen, att rätt empiri hanteras till analys mot Smart Power. 
Avgränsningen gör att fokus ligger på narrativets projicering, inte på formning eller 
mottagande.  
Narrativ omfattar i den här undersökningen således hur den svenska staten uttrycker sig, 
inte bakgrund till narrativ eller hur budskapet uppfattas och värderas av världen. 

För att identifiera narrativen används Miskimmon, O’Loughlin och Roselles (2018) 
komponenter av narrativ för formulering av frågor vilka utgör den narrativa analysen. 
Agent  Vilka är aktörerna? 
Scen  Var/Vilken miljö behandlas? 
Handling  Vad är det som görs? 
Förmedling  Hur genomförs det? 
Syfte  Varför/Vilken är målsättningen? 

3.2.4 Indikatorer, Fas 3 
Med stöd av Smart Power och Nyes fyra militära maktdimensioner (MD) är indikatorer 
skapade, dessa används för att analysera vilka maktdimensioner som berörs av 
narrativet. Genom en analys av Nyes teoretiska text om dimensioner av makt 
identifierades indikatorer. Värdeord är valda efter hur de framhävts i texten och implicita 
ord som framgår av diskurs eller sammanfattar innebörd. De ord som inte uttryckligen 
återfinns i teorin markeras med kursiv text. Värdeord återfinns i flera kategorier vilket 
indikerar att gränserna inte är solida, ord tillåts på flera platser och i analys av empiri 
avgör kontexten vilken dimension som är mest rätt. 
Indikatorer är riktlinjer i analysen, de indikerar snarare än avgör. I en kvalitativ analys 
kan även sådant som utelämnas vara intressant. 

 
Tabell 2 Indikatorer för maktdimensioner, framtagna ur Nye (2011) 

Maktdimension Indikatorer

Strid och 
förstörelse (MD1)

Kompetens, Legitimitet, Förmåga, Definierad motståndare, Arbetskraft, Vapen,
Teknologi, Organisation, Budget, Träning, Taktik, Övning, Moral, Flexibilitet
Strategisk kunskap, Politisk insikt, Politisk förståelse, Doktrinär bas,
Erkännande, Norm, Rättfärdighet.

Tvingande 
diplomati (MD2)

Trovärdighet, Förmåga , Hot, Kostnad, Tvång, Avskräckning, Rykte, Influens,
Visa närvaro, Skryt, Implicit hot, Signalera makt.

Allians och 
fredsbevarande 
(MD3)

Skydd, Samarbete, Gemensam, Vidgat skydd, Trovärdighet, Solidaritet, Närvaro,
Förtroende, Bilaterala övningar, Säkerhetsgaranti, Trygghet , Allierad, Vidgad
avskräckning, Kapacitet, Länkat öde, Förstärka, Stabilitet, Välstånd, Fördelar,
Relation, Avskräckning, Försäkring, Stabilitet.

Bistånd och 
mentorering 
(MD4)

Stöd, Träna, Utbildning, Regelbundna övningar, Samarbete, HADR, Hjälp, Öka 
förmåga, Skapa partners, Kollektiva arrangemang, Förtroende, Teknisk support,
Gemensam träning, Humanitärt stöd, Välvilja.
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3.3 Analysverktyg 
Analysverktyget baseras på Smart Powers dimensioner av makt. Med stöd av indikatorer 
identifieras huruvida respektive narrativ berör respektive dimension av makt. Då 
dimension av makt är berörd markeras detta genom ett X. Denna tabell används i Fas 3. 

 
Tabell 3 Exempel på analys av empiriskt underlag 

Vid analys av analysenheter sammanställs resultatet av det empiriska underlaget. 
Presentationen visar vilka maktdimensioner som berörs och en procentuell redovisning 
av berörda maktdimensioner inom respektive analysenhet redovisas, det vill säga att om 
tre av tre empiriska underlag berör samma maktdimension är det 100%.  
En färgkodning visualiserar ytterligare där gul indikerar 0% och grön 100%. 
Sammanställning kommer att grafiskt visa fördelning på maktskalan och hur svensk profil 
ser ut vilket kan indikera styrkor och brister ur perspektivet Smart Power. 
Tabellerna används i Fas 4. 

 
Tabell 4 Exempel på resultatsammanställning 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Undersökningens design och teoretiska val utgår ifrån undersökningens syfte: att 
analysera hur militär verksamhet framställs och hur det kan bidra till en smart 
säkerhetsstrategi.  
Valda teorier är etablerade och begreppen som används är vedertagna inom modern 
forskning vilket ökar möjligheterna till att resultat kan överföras, användas och utveckla 
såväl abstrakt som konkret diskussion.  
Genom val av narrativ analys säkerställs att perspektivet har en logisk koppling till det 
som avses undersökas. Definierade begrepp som är förankrade i forskning tillsammans 
med frekvent användning av multipla empiriska källor bidrar till en stärkt 
begreppsvaliditet (Yin, 2017, s. 43). 
Metodologisk öppenhet och tillgänglighet på empiri skapar goda förutsättningar för 
reliabilitet. Med en avgränsning till narrativ projicering har tillgång på öppen data 
säkerställts. Den detaljerade operationaliseringen förklarar riktlinjer vid såväl 
datainsamling som analys vilket utgör fallstudiens regelverk. 

MD1 MD2 MD3 MD4
Operation ÖRNEN X

Ryska påsken X X X
Operation ÖRNEN X

Inköp av Helikopter 16 X X X
Permanent gruppering på Gotland X X
Försvarsmaktsövning Aurora 17 X

Försvarsmaktens bidrag med hjälp till Haiti X X X
Skogsbranden i Västmanland X X

Sveriges stöd till Frankrike efter terrorattack X
Operation ATALANTA X X X

Operation UNIFIED PROTECTOR X X
Operation INHERENT RESOLVE X

0% 33% 67% 100%

0% 33% 67% 100%

0% 33% 67% 100%

MD1 MD2 MD3 MD4

0% 50% 50% 100%
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4. Analys 
Analyskapitlet inleds med en översikt av det empiriska underlaget, därefter redovisas de 
analyserade narrativen inom respektive analysenhet vilket i metoden beskrivs som fas 
två och tre. 

4.1 Översikt av empiriskt underlag  
I framtagandet av det empiriska underlaget har nedan redovisade händelser identifierats 
och ett urval gjorts. 

Narrativ vid Beredskap och incidentverksamhet 
 2013. Ryska påsken, Ryskt simulerat kärnvapenanfall under övning Ladoga-13 
 2014. Operation ÖRNEN Underrättelseoperation i Stockholms skärgård. 

Denna typ av verksamhet var till del problematisk då Försvarsmakten först i oktober 
2015 öppet började redovisa kränkningar och så kallade oväntade anmärkningsvärda 
händelser i närområdet (Högkvarteret, 2015). Även efter denna tidpunkt har inga 
händelser värderats stora nog, ur narrativt perspektiv, att analysera. Därför har denna 
analysenhet endast två händelser. 

Narrativ vid Förmågehöjande verksamhet och inköp 
 2010. Joint Challenge, försvarsmaktsövning 
 2011. UH60 Black Hawk, svenskt inköp av Helikopter 16 
 2016. Permanent placering av militära förband på Gotland 
 2017. Aurora 17, försvarsmaktsövning 
 2018. PATRIOT, svenskt inköp av luftvärnssystemet RB103. 

Här har olika typer av verksamheter och spridning över tid prioriterats. Gotland ansågs 
som självklart då det är en stor händelse. Gotlands placering i denna kategori och inte i 
beredskap och incident motiveras med att kopplingen anses starkare mot försvar än 
territoriell integritet. Omfattningen av Aurora gav ett övertag mot Joint Challenge. När det 
gäller inköp var händelserna likartade varvid HKP16 valdes på grund av tidpunkt. 

Narrativ vid Verksamhet som stödjer samhället 
 2010. Försvarsmakten bidrar med hjälp till Haiti 
 2012. Flygolyckan vid Kebnekaise, Försvarsmaktens stöd vid räddningsarbete 
 2014. Skogsbrand i Västmanland, Försvarsmaktens stöd vid släckningsarbete 
 2013. Översvämningar i Västsverige 
 2015. Svar på Frankrikes begäran om stöd enligt EU art. 42:7 efter terrorattentat 
 2018. Skogsbrand i Värmland, Försvarsmaktens stöd vid släckningsarbete. 

Stöd till samhället har tolkats som att syftet inte varit militärt. Perspektivet att belysa 
narrativ som både riktar sig nationellt respektive internationellt har varit vägledande. Av 
dessa anledningar har Haiti, Västmanland och Frankrike valts. 
 
 



Tom Brandelius 2019-10-15  
Självständigt arbete magisteruppsats 

Sida 21 av 46 
 

Narrativ vid Internationella insatser 
 2009.  Operation ATALANTA, svenskt deltagande i Europeiska unionens marina 

insats utanför Somalias kust 
 2011. Operation UNIFIED PROTECTOR, svenskt deltagande i NATO:s insats i 

Libyen 
 2014. MINUSMA, svenskt deltagande i FN:s insats i Mali 
 2014. RSM, svenskt deltagande i NATO:s insats i Afghanistan 
 2015. Operation INHERENT RESOLVE, svenskt deltagande i Irak. 

Få internationella insatser har påbörjats i perioden. Avgörande vid urval har varit 
försvarsgrenar varvid Adenviken och Libyen valts. Som markoperation är Mali den 
största, Irak har dock prioriterats i syfte att omfatta narrativ från fler regeringsmakter. 
 

 
Figur 3 Översikt av utvald empiri 

4.2 Narrativ vid Beredskap och incidentverksamhet 

4.2.1 Ryska påsken 
Natten till den 29.e mars 2013 genomförde Ryssland inom ramen för luftstridsövningen 
Ladoga vad som verkar ha varit ett simulerat anfall mot Sverige från internationellt 
luftrum. Svensk incidentberedskap lyfte inte för att möta de ryska planen vilket NATO:s 
beredskapsplan i Litauen däremot gjorde. NATO uttalade sig senare med bedömningen 
att det som övades var ett kärnvapenanfall (Larsson och Olson, 2016). Händelsen är 
således ett speciellt fall i undersökningen med en utebliven verksamhet. 

Aktörer kring händelsen utgörs av Ryssland och NATO med sina militära förmågor samt 
Sverige och incidentberedskapen (Holmström, 2013). 

Miljön som omfattas består i huvudsak av Östersjön och dess luftrum som helhet. Viss 
antydan om rysk satsning på sin östfront finns men denna är underordnad. Även svenska 
strategiska platser behandlas men sakfrågan berör Östersjön och gränsen mot svenskt 
territorium (Holmström, 2013). 

Narrativet utgår från det simulerade anfallet och huruvida detta är anmärkningsvärt eller 
inte. Ur svenskt perspektiv skapades initialt inget narrativ och händelsen uppdagades 
först i slutet av april då media avslöjade händelsen som en nyhet (Holmström, 2013). 
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Försvarsmakten bekräftar att inga plan fanns i beredskap, händelsen beskrivs som 
normal och det understryks att  verksamheten skett på internationellt luftrum 
(Holmström, 2013; Eidevall, 2013), detta utgör också syftet för narrativet. Även politiskt 
tonas händelsen ner bland annat genom utrikesministern som meddelar att händelsen 
inte kommer tas upp med Ryssland. Försvarsministern beskriver i ett svar på officiell 
förfrågan i riksdagen att det är Försvarsmakten som ”… inom ramen för sin uppgift 
anpassar sin beredskap.” (Enström, 2013). Försvarsministern uttrycker också att 
uppgifter om incidentberedskap inte ska debatteras offentligt (Linder, 2013).  

Händelsen är ur narrativt perspektiv speciell då inget narrativ existerat om inte nyheten 
uppdagats. Den inrikespolitiska debatten från framförallt oppositionen bidrar till 
händelsens omfattning. Efterhand skapas ett narrativ som framförallt berör förmåga och 
det är detta som analyserats. Narrativet beskriver att Försvarsmakten har kontroll genom 
teknisk övervakning och anpassad incidentberedskap. Mellan raderna uppfattas dock 
brist i resurser som ett troligt argument då inga tydliga svar kan ges på frågor om varför 
inga plan fanns tillgängliga. Svensk förmåga är således belyst, men tvetydighet i form av 
förmåga/oförmåga och kompetens/inkompetens bidrar till osäkerhet huruvida den 
bidrar till säkerhetspolitisk nytta. På samma sätt berörs Sveriges trovärdighet och rykte. 

 
Tabell 5 Omfattade maktdimensioner i Ryska påsken 

4.2.2 Operation ÖRNEN  
Underrättelseoperationen startade efter att Försvarsmakten tagit emot uppgifter om 
främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Under operationen 
genomfördes fem observationer av vad som bedöms vara trovärdiga källor 
(Högkvarteret, 2014b, d). 

Aktörer är Försvarsmakten med fartyg, flyg och hemvärn, en främmande aktör, Sveriges 
regering samt allmänheten och trovärdiga uppgiftslämnare. FN berörs som global kraft 
som stävjar hot (Högkvarteret, 2014b; Löfven, 2014). 

Aktuell miljö beskriver Stockholms skärgård och utmaningarna med att observera 
undervattensverksamhet (Högkvarteret, 2014d). En försämrad omvärldskontext 
beskrivs med hot mot säkerhet genom dödliga virus, växthusgaser, terrorism och olagliga 
annekteringar som exempel (Löfven, 2014). 

Handlingar omfattar underrättelseoperation samt tips och analyser. Beredskap och snabb 
respons samt förmåga och uthållighet framhävs, även allmänhetens medverkan 
understryks (Högkvarteret, 2014c, d). Verksamheten omfattar att inhämta, dokumentera 
och registrera information om objekt, inte ubåtsjakt (Högkvarteret, 2014a, c, d).  

MD1 MD2 MD3 MD4
Ryska påsken X
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Vikten av analys och att förhålla sig till fakta är återkommande; ”… verksamheten gagnas 
bäst av att enbart offentligt kommunicera bekräftade observationer.” (Grenstad1 i 
Högkvarteret, 2014a), ”… måste vi framförallt och enbart förhålla oss till fakta.” (Löfven, 
2014).  

Försvarsmaktens resurser reagerar på händelsen som anses vara ”… utomordentligt 
allvarligt …” (Högkvarteret, 2014d) och ”… fullkomligt oacceptabelt …”  (Löfven, 2014). 
Försvarsmakten löser den definierade uppgiften (Högkvarteret, 2014c). ”Vi kommer att 
försvara vår territoriella integritet med alla tillgängliga medel. … Försvarsmakten har alla 
de befogenheter som behövs för att i ett kritiskt läge förhindra att en främmande farkost 
kommer undan …” (Löfven, 2014). 

Verksamheten syftar inledningsvis till att bekräfta en främmande 
undervattensverksamhet. När denna bekräftats övergår fokus till att stärka landets 
gränser genom förhöjd försvarsförmåga, vilken ska öka risken för upptäckt och verka 
avskräckande (Högkvarteret, 2014a). ”Den som överväger att olagligen ta sig in på svenskt 
territorium ska dessutom ha klart för sig vilka enorma risker detta innebär …” (Löfven, 
2014).  

Narrativet beskriver Sverige som utsatt offer i en allt osäkrare värld. Situationen hanteras 
professionellt av landet Sverige; Försvarsmakt, politiker och befolkning. Koppling mot 
folkrätt och suveränitetsprincipen är överhängande. Operationen framhävs som lyckad 
även om inte typ, nationalitet eller form av operation kunnat fastställas med högsta 
säkerhet. Det avslutande budskapet lyder: Sverige är ett litet land men som kräver 
respekt.  

 
Tabell 6 Omfattade maktdimensioner i Operation ÖRNEN 

4.3 Narrativ vid Förmågehöjande verksamhet och inköp 

4.3.1 Inköp av Helikopter 16  
Efter Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) utredning av Försvarsmaktens 
helikopterresurser sommaren 2010 beslutade regeringen om inköp av ett nytt 
medeltungt helikoptersystem (Försvarsdepartementet, 2010b). Försvarets Materielverk 
(FMV) och Försvarsmakten utvärderade helikoptrar på marknaden och amerikanska UH-
60M Black Hawk motsvarade bäst Försvarsmaktens krav (Ivansson, 2011). De första 
helikoptrarna levererades redan vid årsskiftet 2011-2012 (Lindh, 2012). 

Genom hela processen är de inblandade parterna FOI, regeringen, FMV, Försvarsmakten 
och amerikanska myndigheter. ”Andra nationer” nämns ospecificerat i samband med 
utökad svensk möjlighet till samverkan (Ivansson, 2011; Försvarsdepartementet, 2010b). 
 
                                                        
1 Konteramiral Anders Grenstad, ställföreträdande insatschef i Försvarsmakten. 

MD1 MD2 MD3 MD4
Operation ÖRNEN X
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Sverige och Afghanistan uttrycks specifikt, oftast förs resonemang om nationell och 
internationell kontext (Tolgfors, 2011). 

Narrativet beskriver ett ”urholkat försvar” med ett skyndsamt behov och ett forcerat 
inköp av ett nytt materielsystem som lösning på detta behov (Tolgfors, 2011). En utökad 
helikopterförmåga beskrivs som ”avgörande för den militära verksamhetens 
genomförande och säkerhet” (Försvarsdepartementet, 2010d). 

Ett direktköp av amerikanska myndigheter kringgår tidsåtgång med 
konkurrensupphandling och ett etablerat system undviker barnsjukdomar (Ivansson, 
2011) (Tolgfors, 2011). ”Black Hawk är en välbeprövad helikopter som är redo att lösa sin 
uppgift direkt.” (Tolgfors i Lindh, 2012).  

Inköpet motiveras genom det stora behovet och den ökade förmågan som införskaffas. 
Systemet beskrivs stärka både landets försvarsförmåga och säkerhet i internationella 
insatser i en tid där rörlighet beskrivs som tilltagande viktigt (Tolgfors, 2011). ”Systemet 
kommer att fylla en viktig uppgift i helikopterbataljonen, inte bara nationellt utan också 
internationellt. Utan tvekan kommer Helikopter 16 också att stärka Försvarsmaktens 
förmåga i framtiden. ” (Göranson i Lindh, 2012). 

Narrativet drivs tydligt av regeringen. Försvarsmakten bidrar tyst med utredningar och 
har notiser i sitt nyhetsflöde först i samband med leverans. Ökad förmåga är centralt i 
budskapet. Den ökade förmågan som beskrivs avgränsas dock till vad som uppfattas vara 
”mjukare” eller defensiv verksamhet. Som exempel är sjukvårdstransport framträdande 
och när trupptransport och helikopterns kulspruta nämns tydliggörs att denna syftar till 
egenskydd. Möjligheterna till att bidra i internationella koalitioner är framträdande med 
en kapacitet som skapar trygghet. 

 
Tabell 7 Omfattade maktdimensioner i Inköp av Helikopter 16 

4.3.2 Permanent placering av militära förband på Gotland 
Med hänsyn till en utveckling i omvärlden i allmänhet och i Östersjöområdet i synnerhet 
beslutade riksdagen att en ny mekaniserad stridsgrupp skulle organiseras på Gotland från 
och med 2018 (Proposition 2014/15:109). Den 14 september 2016 meddelade 
Försvarsmakten att förband permanent grupperar på Gotland från och med samma dag, 
samt att den permanenta stridsgruppen ska etableras i mitten av 2017 (Högkvarteret, 
2016). Dagen efter offentliggör regeringen ett tillägg i regleringsbrevet till 
Försvarsmakten med samma innebörd (Försvarsdepartementet, 2016b). 

 

 

MD1 MD2 MD3 MD4
Inköp av Helikopter 16 X X
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Huvudsaklig aktör är Försvarsmakten med förband, samt framskjuten ledningsfunktion. 
Försämrad säkerhetssituation i närområdet antyder indirekt flera aktörer men 
framförallt Ryssland (Högkvarteret, 2016). Detta styrks av politiska utspel i anslutning 
till händelsen där Ryssland pekas ut som aggressiv, samt samarbeten med Finland, 
Danmark, de baltiska länderna, Polen, Storbritannien, USA, NATO, NORDEFCO, EU, FN och 
OSSE (Hultqvist och Wallström, 2016). 

Gotland är den konkreta platsen som behandlas och miljön i detta sammanhang tolkas 
vara Östersjön som strategiskt viktig plats. ”… den som kontrollerar Gotland har även 
kontroll över sjö- och luftvägar i området” (Hultqvist i Frid, 2016). 

Ett behov av ökad operativ förmåga beskrivs för att försvara Gotland (Högkvarteret, 
2016). En förhöjd försvarströskel uppges ge en signal om säkerhetspolitiskt ansvar. 
”Sverige ska vara ett land som tydligt uppfattas ta det nya säkerhetspolitiska läget på 
allvar.” (Hultqvist och Wallström, 2016). 

Försvarsmakten genomför verksamheten genom kontinuerligt tjänstgörande förband 
som övergår från övning till att bli grupperade tillsvidare på Gotland. Överbefälhavare 
Micael Bydén utrycker att verksamheten är ”… ett exempel på hur vi anpassar vår 
verksamhet, verkar konfliktavhållande och bidrar till stabilitet i vårt närområde” 
(Högkvarteret, 2016). Regeringen stödjer processen genom att publicera Försvaret i 
Budgetpropositionen för 2017, där förstärkt militär närvaro på Gotland framhävs som en 
av de ”särskilt prioriterade” för att öka den operativa förmågan (Försvarsdepartementet, 
2016a). 

Ur Försvarsmaktens perspektiv anges syftet vara en operativ förmågeökning där 
förbanden tillåts öva och verka i rätt område (Högkvarteret, 2016). Ansvar för och 
markering av svensk suveränitet delas av överbefälhavaren och försvarsministern. Den 
senare utrycker vidare att ”Det sänder den signalen att Sverige förhåller sig till det 
säkerhetsläge som är.” (Hultqvist i FNB-TT, 2016). 

Det gemensamma narrativet uttrycker att Sverige har förmåga, är handlingskraftiga och 
tar ansvar för den säkerhetspolitiska situationen. Själva verksamheten är tydligt 
sammankopplad till förmåga och strid och förstörelse vilket är vad Försvarsmakten 
uttrycker. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte officiellt kommenterar händelsen, 
förmedlingen drivs av Försvarsmakten och regeringen svarar på frågor från media. 
Däremot drivs omfattande politiska utspel som indirekt har en tydlig koppling till 
verksamheten. Sättet narrativet förmedlas skapar en mycket bredare bild som berör den 
säkerhetspolitiska kontexten och framförallt tydligt MD2 och MD3.  

 
Tabell 8 Omfattade maktdimensioner i Permanent gruppering på Gotland 

MD1 MD2 MD3 MD4
Permanent gruppering på Gotland X X X
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4.3.3 Försvarsmaktsövning Aurora 17 
I Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016-2020 framgår att 
övningsverksamheten i perioden ska omfatta större kvalificerade 
stridskraftsgemensamma försvarsmaktsövningar (Försvarsdepartementet, 2015b). I 
september 2017 genomfördes Försvarsmaktsövning Aurora 17 som var den största 
övningen sedan 1993 (Hultqvist och Bydén, 2017). 

Sverige står i naturligt centrum som övningsarrangör med representation från hela 
Försvarsmaktens organisation och ett antal myndigheter. Åtta andra länder deltar och 
USA framhävs speciellt med anledning av det Statement of Intent som undertecknats 
mellan länderna. Ryssland nämns endast som orsak till behov av förmågeökning 
(Hultqvist och Bydén, 2017). 

Miljön beskrivs utifrån ett IR perspektiv med ett förändrat omvärldsläge i vårt närområde 
och att en ”större oförutsägbarhet präglar den internationella utvecklingen” (Hultqvist och 
Bydén, 2017). Även en säkerhetspolitisk miljö med påverkans- och 
informationsoperationer beskrivs som realitet. Närområdet belyses genom att ”nordiska 
och baltiska grannar” bjuds in (Hultqvist och Bydén, 2017).  

Riksdagens deklarerade mål att Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige ”enskilt och 
tillsammans med andra” utgör grund för vad som ska göras (Holmström, 2017). Det 
viktigaste målet beskrivs vara att öka den operativa förmågan, övningen är en del  av flera 
åtgärder som skall göra detta. Samarbete belyses särskilt för att nå framgång. ”Sverige 
bygger säkerhet och stabilitet tillsammans med andra länder och organisationer” 
(Försvarsdepartementet, 2017). 

Omfattande och komplexa övningar där alla stridskrafter är representerade beskrivs som 
avgörande för ökad operativ förmåga. Att kunna göra det multinationellt ger dessutom en 
interoperabilitetsdimension (Hultqvist och Bydén, 2017). ”Ett av de främsta verktygen för 
att öka förmågan, pröva de utbildade förbanden och skicka signaler till omvärlden om 
svensk militär förmåga är övningar.” (Försvarsdepartementet, 2017). 

Syftet med AURORA uttrycks med tydlighet; ”… syftar till att höja, pröva och signalera 
Sveriges förmåga att möte ett angrepp” (Hultqvist och Bydén, 2017). Det framgår också 
att verksamheten bidrar till att förebygga och hantera krissituationer. En beskrivning av 
robusthet och orimliga kostnader för en angripare som ska ha en stabiliserande effekt 
tyder på en avskräckningsstrategi även om det inte ordagrant uttrycks. Det finns även en 
koppling till landets rättigheter genom internationell rätt. 
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Narrativet belyser en nation som tar seriöst på ansvarsfrågan om säkerhetspolitisk 
stabilitet. Kopplingar mot IR avseende både rättigheter och skyldigheter är genomgående. 
Narrativet upplevs genomtänkt, utarbetat och koordinerat i projiceringen. Startskott är 
en debattartikel signerad av både försvarsministern och överbefälhavaren. Samtidigt 
släpper båda länkar till artikeln på sina hemsidor, Försvarsmakten släpper dessutom en 
informationsfilm. Budskapet är koordinerat och upprepas. De belysta indikatorerna är 
här många: kompetens, legitimitet, förmåga, trovärdighet, kostnad, signalerad makt, 
skydd, samarbete, stabilitet och bilaterala övningar ger en övergripande täckning. Ur ett 
amerikanskt perspektiv hade MD4 berörts men inte ur svenskt. 

 
Tabell 9 Omfattade maktdimensioner i Aurora 17 

4.4 Narrativ vid Verksamhet som stödjer samhället 

4.4.1 Försvarsmakten bidrar med hjälp till Haiti 
Den stora jordbävningen på Haiti inträffade den 12.e januari 2010. Två dagar senare 
svarade Försvarsmakten ja på en förfrågan från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) om att använda transportflygplanet C-17 för att frakta personal och 
materiel till Haiti. Natten mot den 17.e lyfte det första C-17 mot Haiti med tung 
baslägerutrustning (Försvarsmakten, 2010; Försvarsdepartementet, 2010a). 

Sverige beskrivs som huvudaktör då det är Sverige som officiellt begär flygningarna från 
Strategic Airlift Capability (SAC). Insatsen är annars ett samarbete med Norge, Finland 
och Estland, som är medlemmar i SAC, samt Danmark. Biståndsaktörer samt FN och EU 
nämns som samarbetande mottagande parter (Försvarsdepartementet, 2010c). 

Den beskrivna scenen omfattar ett Haiti i nöd, en kamp mot klockan och luftrummets 
utmaningar avseende tunga transporter (Försvarsdepartementet, 2010a). 

Förmågan att snabbt och effektivt skicka hjälp till nödställda tilldelas det strategiska 
transportsamarbetet SAC. ”Det ger Sverige möjligheter att bidra med både civil och militär 
krishantering internationellt. Det är ett utmärkt exempel på civil-militär samverkan.” 
(Tolgfors i Försvarsdepartementet, 2010a).  

I ett pressmeddelande beskrivs hur Sverige stödjer de nödställda på Haiti. Flygningar 
presenteras som en del i ett paket i kombination med IT-utrustning och basläger för 
ledning och samordning av FN och EU samt ett bistånd om totalt 133 miljoner kronor 
(Försvarsdepartementet, 2010c). 

 

MD1 MD2 MD3 MD4
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Syftet med insatsen är humanitärt men då insatsen möjliggörs av SAC åtgår stor del av 
narrativet till att beskriva dess syfte. Försvarsministern uttrycker sig omfattande och 
belyser mångsidigheten med samarbetet:  

”För att öka den strategiska rörligheten och för att stödja såväl pågående insatser som 
kommande civil och militär krishantering är Sverige näst största land i SAC-samarbetet 

om C17. Igår användes C17 för att från Örebro sända ett base camp till Haiti. I 
mellandagarna användes samma plan för att flytta CV90 till Afghanistan. SAC-samarbetet 

har alltså redan visat sig värdefullt vid civila och militära krishanteringsinsatser.”  
(Tolgfors, 2010) 

Försvarsmakten kommenterar inte händelsen mer än att bekräfta sitt bejakande till 
MSB:s förfrågan. Narrativet leds därefter från politiskt håll under ledning av 
Försvarsdepartementet genom pressmeddelanden och uttalanden. Beskrivningen gör 
ingen skillnad på de svenska aktörerna utan det är landet Sverige som gör insatsen. 
Sverige framställs därmed som det ansvarstagande landet som genom samarbeten bidrar 
till humanitärt stöd. Genom att belysa möjligheterna med strategiskt transportflyg 
påpekas det militära perspektivet med förmåga, inte minst ur perspektivet organisation 
och teknologi även om det finns en diskurs av att påpeka inrikespolitisk framgång.  

 
Tabell 10 Omfattade maktdimensioner i Hjälp till Haiti 

4.4.2 Skogsbranden i Västmanland 
31 juli 2014 startade en skogsbrand i Västmanland, vilken var den största svenska 
skogsbranden i modern tid. Under första dagen var elden begränsad till ca 150 hektar, 
väderförhållanden bidrog till att elden spred sig till 14000 hektar på fyra dagar. Större 
stöd från Försvarsmakten genomfördes från den 4.e augusti. Totalt var ca 1500 personer 
från Försvarsmakten inblandade på något sätt varav 450 personer var direkt inblandade 
genom planering, ledning och stöd till släckningsarbete samt helikopterdrift 
(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2015). 

Deltagande aktörer är framförallt Försvarsmakten, räddningstjänsten och länsstyrelsen, 
en beskrivning av samhället som aktör kan också identifieras (Westerdahl, 2014). 

Likt aktörer är det skogen i Västmanland som är scen för verksamheten men händelsens 
magnitud skapar en bild av att landet omfattas. ”Detta är en nationell angelägenhet …” 
(Palm2 i Westerdahl, 2014). 

 

 

                                                        
2 Örlogskapten Peter Palm, tjänsteförrättande stabschef Militärregion Mitt. 
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Att göra en insats, att bidra, återkommer i berättelsen. Förtänksamhet, att agera och 
förbereda skapar en responsförmåga som framhävs av Försvarsmakten. Förmåga till 
ledning och samordning, samt att ta ansvar när det behövs framhävs som naturligt för 
Försvarsmakten (Lundgren, 2014a, b). 

Bidraget är brett; personal i flera positioner, materiell i form av helikoptrar, brandbilar, 
bandvagnar och ambulanser. Verksamheten omfattar flera områden från 
släckningsarbete på marken och från luften, luftrumssamordning och evakuering till 
krisstöd för drabbade  (Westerdahl, 2014; Lundgren, 2014b, c). 

Syftet med verksamheten är att leverera effekt och göra det tillsammans. 
Räddningsledaren Lars-Göran Uddholm betonar ”… vikten av att använda samhällets 
samlade resurser för att lösa uppgifter.”. Även deltagarna uttrycker tacksamhet att få 
hjälpa till (Lundgren, 2014c). 

Narrativet förmedlar en Försvarsmakt som en del av samhället, professionellt, 
ansvarstagande och stödjande. På detta sätt framhävs kompetens och militära förmågor 
avseende ledning och  flexibilitet i organisationen. Det som lyser med sin frånvaro är en 
politisk bild av Försvarsmaktens insats. I all dokumentation som gåtts igenom har 
försvarsministern inte vid ett tillfälle kommenterat Försvarsmaktens verksamhet. Det 
närmaste är ett riktat tack till alla ”som bistår de drabbade med berömvärda insatser” vilket 
uttalades tillsammans med landsbygdsministern (Petersen, 2014). Istället avhandlas 
politiska sakfrågor som till exempel kritik avseende krisberedskap och ekonomiska 
ersättningsfrågor. 

 
Tabell 11 Omfattade maktdimensioner i Skogsbranden i Västmanland 

4.4.3 Sveriges stöd till Frankrike efter terrorattack 
Efter terrorattackerna i Paris 2015 åberopade Frankrike stöd enligt artikel 42:7 i EU-
fördraget, vilken är mer känd som solidaritetsklausulen. Klausulen innebär att 
medlemsstaterna är skyldiga att ge stöd och bistånd till en medlemsstat som utsätts för 
väpnat angrepp på sitt territorium. Frankrike vädjade om hjälp med landets 
militäroperationer utomlands och stöd i kampen mot Islamska staten. Samtliga EU-länder 
svarade ja (Mokhtari och Wendick, 2015). 

Sverige och EU står i centrum även om självklart Frankrike nämns. EU:s gemenskap och 
hotet från terrorister utgör den beskrivna scenen (Wallström och Hultqvist, 2015b). 

”Sverige kommer att göra sin del” uttalade utrikesministern och försvarsministern 
gemensamt. Utgångspunkt och riktlinje för vilket det svenska stödet ska vara beskrivs 
med orden ”efterfrågat, ändamålsenligt, effektivt, trovärdigt, hållbart över tid och 
folkrättsenligt” (Wallström och Hultqvist, 2015b). 
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Det svenska bidraget beskrivs över ett brett område. Tillgång till strategiskt och taktiskt 
flyg utgör en stor del av stödet. Även stabsofficerare och försök till förlängda och 
förstärkta insatser i Mali, Centralafrikanska republiken och Irak samt materiellt stöd i vad 
som senare visar sig vara ammunition ingår i det svenska bidraget. Dessutom beskrivs ett 
omfattande humanitärt stöd  och utvecklingsarbete i framförallt Syrien och Irak  
(Wallström och Hultqvist, 2015b; Proposition 2015/16:153). 

Den svenska solidaritetsförklaringen är central i svensk säkerhetspolitik. Det finns ett 
tydligt svensk intresse av att EU:s säkerhetspolitik och solidaritetsklausul framstår som 
trovärdig vilket ligger till grund för genomförd verksamhet. ”Sverige lägger stor vikt vid 
EU som solidarisk gemenskap” (Wallström och Hultqvist, 2015b). Försvarsministern 
uttrycker också att det är naturligt och det rätta att göra i situationen (Mokhtari och 
Wendick, 2015). 

Narrativet drivs enbart från politiskt håll och Försvarsmakten kommenterar inte i 
anslutning till händelsen. En bild av Sverige som stöttande och solidariskt beskrivs tydligt. 
Avseende det materiella stödet definierades först inte förfrågan alls och i propositionen 
framgår bara att det bland annat gäller ammunition. Regeringen har medvetet valt att inte 
belysa dessa svenska förmågor, vapen och sannolikt teknik, i sitt narrativ till förmån för 
en mjukare inställning. Denna begränsar dock narrativet till samarbete och solidaritet.  

 
Tabell 12 Omfattade maktdimensioner i Stöd till Frankrike 

4.5 Narrativ vid Internationella insatser 

4.5.1 Operation ATALANTA 
Insatsens bakgrund utgår ifrån en internationell förfrågan av FN:s 
världslivsmedelsprogram (WFP) och Internationella sjöfartsorganisationen om assistans 
med eskort av humanitära hjälpsändningar till Somalia. FN:s säkerhetsråd svarade med 
flera resolutioner och ett bemyndigande under FN-stadgans kapitel VII (Proposition 
2008/09:108). 

Identifierade framträdande aktörer är FN, EU, WFP, Sverige, Försvarsmakten och den 
Internationella korvettstyrkan (IKS) samt somaliska pirater. I bakgrunden berörs även 
civila rederier för handel (Försvarsmakten, 2008; Proposition 2008/09:108). 

Beskriven miljö utgår från den humanitära situationen i Somalia vilken beskrivs som ”… 
bland de allra svåraste i Afrika.”. Övrig scen består av den hårt trafikerade sjöleden samt 
hotbild vid kontakt med pirater (Proposition 2008/09:108, s. 14). 
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Det svenska bidraget förutses ge en stor operativ effekt (Proposition 2008/09:108). I 
första hand ska det svenska bidraget ”… tilldelas uppgifter som direkt bidrar till att stödja 
och skydda World Food Programmes humanitära hjälpsändningar …” 
(Försvarsdepartementet, 2008). Det svenska bidraget anses ligga i linje med etablerad 
svensk politik, inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP), 
vilken  ”… gjort Sverige till en trovärdig och respekterad aktör inom EU:s krishantering.” 
(Proposition 2008/09:108, s. 14). 

Försvarsmaktens närvaro bidrar förutom stöd och skydd till WFP även till säkerhet, vilket 
underlättar handelssjöfarten i området. Verksamheten motiveras legitim genom att FN 
konstaterat att situationen utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet, samt tydliga 
folkrättsliga mandat genom FN:s havsrättskonvention och internationell sedvanerätt 
(Proposition 2008/09:108).  

Målsättningen med insatsen är att stävja den tilltagande piratverksamheten. Insatsen 
skall ses som en del av EU:s strategi, som också består av bidrag till social och ekonomisk 
utveckling i Somalia. Ur svenskt perspektiv framgår att Sverige bedriver ett långsiktigt 
utvecklingsarbete med bistånd i området. Angående handel utrycks inte ekonomiska 
risker, istället beskrivs en oro för brist av resurser att bekämpa utsläpp av olja och andra 
skadliga ämnen, vilket kan vara följd av olycka vid kapningsförsök (Proposition 
2008/09:108). 

Narrativet belyser Sverige som ansvarstagande på den internationella arenan. 
Kopplingen mot FN är mycket tydlig och i propositionen upprepas kravet på fortsatt 
mandat från FN vid sju tillfällen. Insatsens målsättning har tydliga humanitära kopplingar. 
Försvarsmaktens uttalande är mer sparsamma och berör konkret innebörd snarare än 
kontext och syfte, även om chefen för IKS uttrycker att de ”… kommer att kunna göra 
verklig nytta i ett av världens mest utsatta områden.” (Jönsson i Försvarsmakten, 2008). 

 
Tabell 13 Omfattade maktdimensioner i Operation ATALANTA 

4.5.2 Operation UNIFIED PROTECTOR 
Under februari 2011 uppmärksammades våldet mot civila i Libyen av bland annat EU, 
Arabförbundet och FN. Som följd upprättades två resolutioner av FN i syfte att skydda den 
civila befolkningen, ett vapenembargo samt en flygförbudszon. En tillfällig koalition 
påbörjade operationen den 19 mars och NATO övertog ansvaret den 27 mars. Två dagar 
senare inkom en officiell förfrågan om svenskt deltagande och riksdagen godkände 
fredagen den 31.a mars propositionen med reservation om markmålsbekämpning 
(Proposition 2010/11:111; Carp, 2011b). Samma helg lyfte de första Gripen mot basen på 
Sicilien (Försvarsmakten, 2011b). 
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Aktörer på den internationella arenan är FN, EU, Arabförbundet och NATO (Proposition 
2010/11:111). I Sverige framhävs Flygvapnet och insatsförbandet Expeditionary Air 
Wing (EAW) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen (Försvarsmakten, 
2011b).  

Miljön som beskrivs utgår ifrån den libyska befolkningens lidande som riskerar att 
förvärras om inte åtgärder skyndsamt genomförs (Proposition 2010/11:111). 

FN resolution 1973 omfattar ett flygförbud över libyskt territorium och mandat att vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att skydda civila och områden med civilbefolkning, vilket 
omfattar att slå ut militära mål hos den förtryckande regimen (Proposition 2010/11:111).  

Det svenska bidraget hade ett smalare mandat som endast omfattar flygförbudszonen och 
inte markmålsbekämpning. Med stridsflygplan, lufttankningsresurs, spaningsresurser 
och stödfunktioner framhålls dock en bred förmåga istället för begränsningar 
(Proposition 2010/11:111). ”Sveriges bidrag ger mycket effekt med få människor” 
(Wilson3 i Försvarsmakten, 2011b). 

Varför Sverige bidrar till operationen uttrycks med en ton av moraliskt ansvar på bredd 
av såväl regering som opposition bland annat med hänvisning till folkrättens 
Responsibility to Protect (R2P). Vidare beskrivs insatsen som en första fas, vilken är 
förutsättning för, och skall följas upp av, humanitära insatser och långsiktigt 
utvecklingsarbete (Statsrådsberedningen, 2011; Carp, 2011a). ”Sverige ska ta sitt ansvar 
för fred och säkerhet när medmänniskor hotas, när FN beslutar att ingripa och när vi har 
förmåga att göra det” (Reinfeldt i Carp, 2011b).  

Det humanitära och moraliska syftet påvisas av såväl politiker som Försvarsmakten och 
utgör en fundamental del i narrativet. ”Vår målsättning är att vara en del av den 
allomfattande ansats som krävs för att få en lösning på krisen i Libyen” (Göranson i 
Försvarsmakten, 2011a). Ansvar gentemot framförallt FN och EU är återkommande. 
Trots detta och det begränsade mandatet framgår rent militär förmåga genom 
kompetens, flexibilitet, organisation och teknik.  

 
Tabell 14 Omfattade maktdimensioner i Operation UNIFIED PROTECTOR 

4.5.3 Operation INHERENT RESOLVE 
Efter att FN konstaterat grova, systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga 
rättigheterna och internationell humanitär rätt av ISIL4 under 2014 antogs flera 
resolutioner för att stävja deras framfart. På initiativ av USA bildades i september en 
internationell koalition mot terrororganisationen, vilken Sverige anslöt sig till.  

                                                        
3 Överstelöjtnant Stefan Wilson, styrkechef Flyginsats Libyen 01. 
4 Islamska staten i Irak och Levanten 
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Sverige antog initialt humanitärt och politiskt stöd, våren 2015 konstaterades att Iraks 
situation även kräver militärt stöd vilket föranledde det svenska militära deltagandet 
(Wallström och Hultqvist, 2015a; Proposition 2014/15:104). 

Aktörer är, förutom ISIL, den internationella koalitionen, Iraks regering samt bejakande 
organisationer där FN och EU är framträdande men också Arabförbundet, Gulfstaternas 
samarbetsråd och Organisationen för islamskt samarbete nämns. Noterbart är att NATO 
inte nämns vid ett enda tillfälle (Proposition 2014/15:104). 

Scenen beskrivs dels som en utsträckande terrorism och en global motståndskraft, det 
goda mot det onda men också miljö, förutsättningarna och utmaningarna i norra Irak 
(Proposition 2014/15:104). 

Den militära insatsen ses som en del i en större strategi som ska befria regionen från ISIL:s 
våld och koalitionen har definierat fem områden varav det militära är ett. Verksamhetens 
koppling till folkrätten framgår genom Iraks förfrågan om stöd (Wallström och Hultqvist, 
2015a; Proposition 2014/15:104). 

Det svenska bidraget definieras som en utbildningsinsats där huvudsakliga uppgifter 
består av utbildning och rådgivning. Av Försvarsmakten beskrivna exempel på 
utbildningsområden är sjukvård, stabstjänst och försvarsstrid (Försvarsmakten, 2015). I 
propositionen framgår även vapenhantering, strid i bebyggelse och detektering av 
improviserade sprängladdningar som exempel (Proposition 2014/15:104). 

Bidraget motiveras med att koalitionens insatser mot ISIL är avgörande genom samarbete 
och ansvarstagande. ”Samarbetet mot terrorismen är nyckeln till framgång. Från svensk 
sida kommer vi att bidra till dessa gemensamma ansträngningar.” (Wallström och 
Hultqvist, 2015a). 

Narrativet är kort och koncist, budskapet upplevs som koordinerat i tid och rum genom 
samordnad publicering och upprepade budskap. Därefter är det tyst och det framgår inte 
heller när operationen startade. När det gäller mandat är det inte lika tydligt som vid 
tidigare insatser, det uttrycks inte krav på FN-mandat och det folkrättsliga stödet 
ifrågasätts till och med i en motion som dock avslås. I narrativet nämns humanitära delen 
men fokus ligger på relation och ISIL:s handlingar, inte offer. Det faktum att det är en 
utbildningsinsats  gör dock att MD4 berörs. 

 
Tabell 15 Omfattade maktdimensioner i Operation INHERENT RESOLVE 
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5. Resultat och diskussion 

5.1 Resultat 

5.1.1 Verksamhet omvandlas till narrativ 
Hur används det svenska insatsförsvarets verksamhet för att skapa ett nationellt strategiskt 
narrativ? 

All analys tyder på att narrativen är strategiska, det vill säga medvetna. Insatsförsvarets 
verksamhet används för att projicera bilden av Sverige och svenskar. Naturligt är att 
Sverige eller Försvarsmakten är positiva huvudaktörer i det strategiska narrativet. Den 
bild som förmedlas berättar om ett professionellt land som alltid har svar på tal, som har 
en förmåga att hantera uppkomna egna eller gemensamma problem och situationer med 
handling när det är moraliskt rätt att göra detta. Man är ansvarstagande, seriös, stöttande 
och solidarisk. 
Andra återkommande aktörer är framförallt FN och EU vilket är naturligt kopplat mot en 
småstats ökande inflytande genom organisationer. USA är inte framträdande vilket är 
något oväntat då en uppfattning om betydelsen av den ”transatlantiska länken” varit 
väntad. Kanske är det så att denna medvetet tonas ner alternativt tillkommer efter att 
narrativ skapats. 

Narrativets scen påverkas av Försvarsmaktens verksamhet genom att 
omvärldsförändringar motiverar verksamheten. Narrativet uttrycker i 
undersökningsperioden inledande del en miljö som inte direkt påverkar landet Sverige 
och dess närhet. Globalt lidande genom fjärran krig, svält och naturkatastrofer ligger till 
grund för en moralisk skyldighet. Efterhand förändras narrativet till att omfatta Sverige 
och Europa med omnejd. Narrativet skiftar då till osäkerheter i närområdet och behov av 
sammanhållning och solidaritet samt internationell rätt. 

Verksamheten används för att visa upp svenska förmågor i breda sammanhang och påvisa 
flexibilitet i problemlösning. Det finns genomgående en beskrivning att militär 
verksamhet är en del i en större strategi som omfattar andra medel än militära. Enbart 
militära lösningar framgår som något som endast kan få begränsad effekt, vilket tyder på 
att en strategi med en allomfattande ansats ligger som grund för den svenska 
säkerhetspolitiken.  

De förmågor som väljs att marknadsföras upplevs som genomgående avsiktliga och 
riktade. Det upplevs finnas ett intresse av att framhäva defensiva förmågor även när 
desamma kan vara offensiva. Offensivt upplevs narrativt vara synonymt med aggressivt i 
diskursen. Försvarsministern möter till exempel kritik mot att Aurora skulle vara en 
offensiv övning med följande citat: ” Sverige är ett alliansfritt land och vi har inga 
ambitioner att på något sätt visa upp aggressivitet mot andra.” (Hultqvist i Holmström, 
2017) 
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På samma sätt upplevs att saker som kan tolkas syfta till egen vinning utelämnas, till 
exempel ett uppenbart ekonomiskt intresse av handelsflöde i Adenviken, marknadsföring 
av JAS 39 Gripen och vapenexport, relationsbyggnad och ökat inflytande och status i 
organisationer. 

En tolkning av det strategiska narrativets syfte kopplas tillbaka till hur aktören Sverige 
beskrivs. Sammanfattningsvis kan detta beskrivas som en kampanj för att skapa bilden av 
Sverige som den moraliska stormakten. En uppfostrande karaktär i kombination med 
moraliska budskap för tankarna till en metaforisk beskrivning av Sverige som Bamse, 
världens starkaste björn. En bra kompis som agerar rättfärdigt enligt moraliska 
övertygelser och använder makt för defensiva och gemensamma syften. Ur det 
perspektivet är militär förmåga dunderhonung och trovärdigheten ligger då i tillgång och 
moralisk användning snarare än styrka.  

5.1.2 Berörda maktdimensioner 
Hur kan det svenska strategiska narrativet förstås utifrån begreppet Smart Powers 
dimensioner av militär makt? 

 
Tabell 16 Resultatsammanställning 

Det svenska narrativet har en stark koppling till maktdimensionen strid och förstörelse. 
Militär kompetens och förmåga inom denna dimension har, den starkaste traditionella 
kopplingen till hur militär verksamhet beskrivs. Narrativ som inte omfattas skulle med 
enkelhet kunna förändras så att även denna dimension skulle inkluderas. Anledning till 
att dessa inte berörs kan dock ha att göra med medveten utelämning på grund av ambition 
och kontext. 

Tvingande diplomati är den maktdimension som upplevs ha svagast genomslag i svenskt 
narrativ. Centralt här är trovärdighet, vilket logiskt är svårt att uppnå för alla enskilda 
småstater med begränsade resurser. Detta är en anledning till att småstatsstrategi ofta 
inkluderar samarbeten på ett eller annat sätt. Genom samarbeten kan resurser adderas 
och genom organisationer kan den lilla statens röst väga lika mycket som en störres. 
Sveriges vägval med militär alliansfrihet innebär naturligt begränsningar i tvingande 
diplomati, vilket speglas i narrativet.  

Ryska påsken X
Operation ÖRNEN X

Inköp av Helikopter 16 X X
Permanent gruppering på Gotland X X X
Försvarsmaktsövning Aurora 17 X X X

Försvarsmaktens bidrag med hjälp till Haiti X X
Skogsbranden i Västmanland X X

Sveriges stöd till Frankrike efter terrorattack X
Operation ATALANTA X X

Operation UNIFIED PROTECTOR X X X
Operation INHERENT RESOLVE X X

MD1 MD2 MD3 MD4

0%67% 100%

100% 0% 0% 0%

100%

67%

100%

67%

33% 0% 100%

0% 33%
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Aktivt tvingande diplomati innebär konfrontation och konflikter, vilket kräver resurser 
och trovärdighet, den defensiva hållning som beskrivs är ett sätt att undvika provokation 
som inte kan hanteras. Efterhand som militär förmåga ökar i Sverige kommer 
trovärdighet i denna dimension öka, utan allianser kommer dock makten vara 
förhållandevis liten. Utmaningen för svensk säkerhetspolitik kommer i framtiden vara att 
balansera försök till inflytande i denna dimension med den relativa makten och förmågan 
som skapar trovärdighet. 

I det svenska narrativet innebär inte allians en officiell militär allians som till exempel 
NATO. Istället avhandlar dimensionen allians och fredsbevarande allianser i form av 
samarbeten mot gemensamma intressen. Här påpekas en svensk möjlighet och styrka, 
nämligen trovärdig solidaritet istället för trovärdig förmåga som kräver större resurser. 
Det ger perspektivet att bidrag kan ses i förhållande till de totala resurserna och då kan 
även mindre bidrag anses stora. Narrativets kopplingar mot organisationer och juridiska 
rättigheter tyder på att gemenskap och allianser premieras. Inflytande i organisationer 
ger möjlighet till normskapande, vilket kan leda till liknande effekter som av tvingande 
diplomati. Dimensionen har ett naturligt starkt förhållande till internationella insatser 
genom närvaro och risktagning. Här finns krav på förmåga att behärska traditionell 
krigföring men i mindre omfattning vilket passar Sverige. Det svenska narrativet 
beskriver en svensk flexibilitet som är lämplig för verksamheten. 

Dimensionen bistånd och mentorering omfattas i svenskt narrativ framförallt genom en 
separation mellan det militära och det civila. Militären gör militära saker i civila syften. 
Militär träning, militär transport och militär närvaro innebär en indirekt medverkan som 
också kan begränsa den militära attraktionen. Det finns egentligen inga restriktioner 
förutom svensk tradition i att militär personal skulle kunna byggt upp lägret på Haiti eller 
större satsningar på CIMIC5-verksamhet i internationella insatser. Ett bredare 
angreppssätt skulle kunna ge en bredare profil, men militär HADR går emot den svenska 
utvecklingstrenden. 
När det gäller välvilja beskriver narrativet som tidigare nämnts att egna intressen 
undviks. Detta förmedlar en svensk uppfattning om välvilja vilket är positivt, 
trovärdigheten får dock ligga i mottagarens öga. 
  

                                                        
5 Civil-Military Co-operation 
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5.1.3 Den svenska profilen 
Vilka förutsättningar, utifrån Smart Power, har svenskt narrativ att bidra till en 
framgångsrik nationell säkerhetsstrategi? 

 
Tabell 17 Den svenska profilen 

Analysen visar att svenskt strategiskt narrativ har goda förutsättningar att bidra till en 
framgångsrik nationell säkerhetsstrategi då samtliga maktdimensioner berörs över tiden. 
Den visar en trend att vissa uppgifter har tydligare koppling till vissa dimensioner. 
Kombinationen av uppgifter kompletterar varandra till en täckande profil även om det 
finns luckor och förbättringspotential. Det ska poängteras att den profil som denna 
undersökning visar endast utgår från perspektivet militär verksamhet och att en stats 
andra maktmedel har betydelse för inflytande och relationer. 

5.2 Diskussion och slutsatser 
Den svenska profilen upplevs ha mycket gemensamt med hur Heng (2015) beskriver 
Japan med allomfattande ansats, hur mycket Sverige skräddarsyr program för insatser 
förblir dock oklart. Tans (2015) smarta materielanvändning har belysts tydligt genom 
inköpet av HKP16 som bland annat visade sig användbart för icke militära ändamål under 
skogsbranden i Västmanland. Capies (2015) resonemang kring HADR upplevs vara ett 
utvecklingsområde för Sverige som inte tillvaratar möjligheterna att civil verksamhet 
även kan bidra till militär förmåga genom till exempel interoperabilitet. 

Tolkningen av de undersökta verksamheterna är att narrativen inte vid något tillfälle är 
motsägelsefulla mellan politiker och Försvarsmakten, däremot finns det tendenser att en 
part är tyst eller stödjande. Det svenska strategiska narrativet kan uppdelas i tre 
kategorier: narrativ som framhåller politiker, Försvarsmakten eller gemensamma 
ansträngningar. Dessa kan dessutom beskrivas som koordinerade eller icke 
koordinerade.  
Med stöd i narrativ teori bör koordinerade narrativ ge störst trovärdighet och effekt vilket 
stödjer uppfattningen om vilka narrativ som upplevs professionella. Aurora, Örnen, 
Libyen och Irak är exempel på gemensamt koordinerade narrativ som har potential att 
uppfattas som särskilt trovärdiga. Gotland är ett koordinerat exempel där politiker 
stödjer Försvarsmakten och Helikopter 16 där Försvarsmakten stödjer politiker. Exempel 
på icke koordinerade narrativ är Västmanland och Haiti som skapar ensidiga narrativ som 
upplevs svagare. 

 

MD1 MD2 MD3 MD4 

Beredskap och incidentverksamhet 100% 0% 0% 0%
Förmågehöjande verksamhet och inköp 100% 67% 100% 0%

Verksamhet som stödjer samhället 67% 0% 33% 67%
Internationella insatser 33% 0% 100% 100%
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Tendenser av Noreen, Sjöstedt och Ångströms (2017) catch all återfinns framförallt 
genom de breda internationella överenskommelserna. Undersökningen har dock endast 
analyserat uppstartsfaser och det går inte att uttala huruvida trenden fortsätter under 
insatsen likt den i Afghanistan. En uppfattning är att catch all skapar en gemenskap och 
identitet, vilken stärker ett svenskt narrativ på ett sätt som inte uppnås då inrikespolitisk 
diskussion omfattas. Förutom att den politiska samstämmighet som Hammarlind (2016) 
beskrivit påverkas finns en risk att inrikespolitiska inslag i narrativen kan motverka den 
strategiska styrkan då Försvarsmakten inte kan riskera att ta inrikespolitisk ställning. 

Det finns en tidsmässig skillnad i narrativen där de senare upplevs starkare, det kan 
finnas flera orsaker till detta. En upplevd fredligare omvärld med distans till konflikter 
skapar gynnsamma förhållanden för en mer liberal syn där behovet av militärt narrativ 
är mindre. En osäkrare omvärld i närområdet belyser ett perspektiv av realism. 
Ett regeringsskifte i mitten av perioden kan ha en stor betydelse på flera sätt. Politikers 
skicklighet och ministrars inflytande samt synen på Försvarsmakten som särintresse eller 
ej påverkar sannolikt hur narrativ skapas. Ett modernare samhälle med medvetenhet och 
insikt i hur viktigt strategisk kommunikation kan vara är också en faktor. Narrativens 
innehåll har därmed förändrats vilket styrker Ekholms (2018) påstående, även om aktuell 
tidsperiod är mindre.  
En intressant aspekt är att även om innehållet förändrats så berörs maktdimensionerna 
på ett liknande sätt över tiden vid en jämförelse. Detta kan tyda på en tröghet i det 
politiska systemet, men framförallt innebär det att det inte behöver finnas en konflikt 
mellan återgång till ett nationellt intresse och en smart säkerhetsstrategi. 

5.3 Avslutande reflektioner 
Under arbetets gång har en fascinerande komplexitet i det politiska systemet 
uppmärksammats. Inbördes relation och påverkan mellan bland annat makt, inflytande, 
resurser och verksamhet uttrycks genom ett förhållandevis enkelt narrativ. En total 
analys av narrativets beståndsdelar som inkluderar formande och mottagande har varit 
lockande, men fullständigt orimlig med hänsyn till komplexitet och tillgängliga resurser. 
Undersökningens resultat visar att det finns goda möjligheter att strategiskt välja vad som 
skall ingå i narrativet. En förståelse för innebörd skapar politisk skicklighet och 
medvetenhet kan vara helt avgörande. De studerade narrativen upplevs avsiktliga, till 
vilken grad och omfattning det är så förblir oklart. En klar uppfattning är dock att 
medvetenheten om narrativens potentiella strategiska fördelar skapar förutsättningar till 
framgångsrika strategier där även begränsade resurser kan få stor betydelse. Strategisk 
kommunikation kommer sannolikt bli än viktigare i framtiden, vilket innebär att kunskap 
behöver säkerställas och samordning genom koordinerade budskap blir centrala för att 
äga narrativet. 
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Undersökningens design med enfallstudie innebär en naturlig diskussion kring extern 
validitet. Resultat kan anses stå på en bräcklig grund för generalisering då endast ett fall 
analyserats vilket begränsar såväl beskrivning som förklaring (Yin, 2017, s. 45, 61). 
Vid en narrativ analys är tillförlitligheten hos källorna mindre relevant då det är 
intressant vad som sägs, inte huruvida detta är sant eller falskt. Källkritik får i denna 
undersökning istället avse forskarens val av källor samt självkritik. Källmaterial är hämtat 
från regeringen och Försvarsmakten, även om bakomliggande orsaker till narrativ är 
avgränsat i undersökningen kan frågan om egenintresse diskuteras och därmed valet att 
inkludera Försvarsmakten i det strategiska narrativet. Analytiska urval baserade på 
subjektiva bedömningar kan spåras till val av forskningsområde, frågeställning och hela 
operationaliseringsprocessen. Forskarens bakgrund och relation till analyserade 
händelser utgör en subjektiv grund som naturligt påverkat analys och resultat. 

Avseende empirisk öppenhet finns vissa tidningsartiklar som kräver prenumeration för 
åtkomst. 

5.4 Framtida forskning  
Undersökningen har fokuserat på militär verksamhet och dess möjliga bidrag till 
säkerhetspolitik. Trots en krigsvetenskaplig avgränsning har säkerhetspolitik i allmänhet 
berörts återkommande. En Smart Power-analys på det totala svenska strategiska 
narrativet skulle därför vara säkerhetspolitiskt intressant.  
Ur ett krigsvetenskapligt perspektiv skulle en liknande undersökning på ett annat fall, till 
exempel Finland, vara intressant med hänsyn till enfallstudiens inneboende brister. 
Likaså vore en uppföljning av aktuellt Sverige vara intressant i syfte att se om trender 
håller i sig nu när förmågeökningen accelererar. 
Cyberdomänen är aktuell i diskussionen om Smart Power vilken skulle kunna utforskas 
vidare ur såväl militärt som svenskt perspektiv. 
Ett avslutande förslag på framtida forskning berör  det strategiska narrativets betydelse 
för vilseledning och påverkansoperationer, här kan begreppet Sharp Power utforskas. 
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