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Sammanfattning
Denna uppsats utgår från ett potentiellt problem att försvaret bytt inriktning från ett
invasionsförsvar till ett insatsförsvar men ändå i stort behållit bredden av förbandstyper, den
s.k. förmågebredden. Men hur är då en nästan oförändrad förmågebredd ett faktum trots
paradigmskiftet från invasionsförsvar till insatsförsvar? Invasionsförsvaret begripliggjorde olika
behov som kunde återspeglas i den dåvarande förmågebredden. Ett historiskt arv kan därmed
utgöra en förklaring till hur förmågebredden bevarats in i insatsförsvaret. Därtill behöver
troligen även faktorer kring försvaret som organisation och dess personal, vilka utarbetar
underlag för de politiska besluten om försvarets utformning, vägas in i ett historiskt perspektiv
för att det skall erbjuda någon precision. Inom en organisation förekommer olika kulturer och de
människor som ingår i en organisation kan således påverkas av dess normer och identitet.
Historiska faktorer i kombination med bl.a. normer och identitet utgör en grund för forskning
kring s.k. strategiska kulturer. Dessa teorier förefaller därmed som relevanta att applicera på
problemet kring förmågebreddens bevarande.
Denna uppsats undersöker hur teorin om strategisk kultur kan hjälpa till att förklara att
insatsförsvarets förmågebredd är så lik det kalla krigets. Uppsatsen utgår ifrån tidigare forskning
om svensk strategisk kultur och med den som historisk referens analyseras diskursen om
förmågebreddens bevarande genom dess avtryck i fackpressen mellan 2007 och 2009.
Uppsatsen ägnar särskild uppmärksamhet åt den centrala aspekten av hur avvägningen mellan
kvantitet och kvalitet uttrycks.
Resultatet visar på att Försvarsmakten å ena sidan satsar sin identitet i att personalen skall vara
stolta över den högteknologiska materielen. Samtidigt visar diskursen att personalen också
anser materielen som en central fråga av kvantitativa skäl och mot bakgrund av såväl nationell
som internationell verksamhet. Termerna av kvantitet och kvalitet är dock inte förenliga inom
insatsförsvaret då medlen inte räcker till för att idag prioritera båda. Den internationella arenans
krav på interoperabilitet medför således att de kvalitativa aspekterna idag tilldelats en närmast
hegemonisk ställning. Bekräftandet av den högteknologiska kulturen utgör således en förklaring
till hur förmågebredden kunnat bevaras. Hade försvaret istället valt en kvantitativ men tekniskt
enklare inriktning så hade inte ett upprätthållande av förmågebredden medgivits. De allra flesta
av dagens förband kan med anledning av de krav som följer av hot- och insatsmiljö samt
uppgiftsspetrum anno 2012 endast existera inom ramen för den högteknologiska diskursen. En
ytterligare förklaring till hur strategisk kultur påverkar förmågebreddens upprätthållande ligger
inom ramen för hur försvarets centrala materielsystem förknippas med en kulturell
identifikation och militära självbilder. Analysen visar på den tydliga självbilden av stolthet som
förknippas med bl.a. försvarets ubåtar, stridsflygplan och korvetter samt vårt agerande på den
internationella arenan. Sammantaget har vi alltså inte bevarat vår förmågebredd av skäl att den
utgör den optimala operativa och ekonomiska förbandssammansättningen för att lösa de
uppgifter försvaret har här och nu. Istället har vi också värnat förmågebredden som ett resultat
av att den förvisso i kvalitativa termer löser våra behov här och nu men samtidigt utgör en grund
för framtida möjlighet till kvantitativ återtagning. Kostnaden för våra förband blir därmed dyrare
än de nationer som gjort andra val. Flexibiliteten kommer med ett högt pris.
Nyckelord
Strategisk kultur, förmågebredd, kalla kriget, invasionsförsvaret, insatsförsvaret, IO14,
diskursanalys.
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1

Inledning

1.1 En betraktelse över tron på den egna tillhörigheten
Informationsmötet

i

slutet

av

1999

var

välbesökt

av

befälet

vid

Vaxholms

Kustartilleriregemente. Den sannolika anledningen var att vi nu skulle få information om
förbandets utveckling i samband med det nyss avgjorda Försvarsbeslutet 2000 (FB 00).
Faktumet att det en gång så ”stora och välutvecklade” kustartilleriet nu skulle reduceras
hade redan gått upp för mig men jag hade ännu inte förstått vidden av förändringen. När
den under kvällens lopp väl gick upp för mig, så kom jag att tänka på min lärare vid Marinens
Tekniska Skola som, när jag som kadett tjatade om att få utbildning på den moderna
amfibiematerielen snarare än de fasta befästningarna, menade på att ”jag också en dag
skulle bli äldre och uppskatta att ha ett varmt och skönt bergrum att gå in i”. Överstarnas
presentation gjorde gällande att så inte skulle bli fallet – det skulle nämligen inte bli några
”bergrum” kvar! FB 00 slog fast att endast en rörlig amfibiebrigad skulle finnas kvar. Förvisso
med hypermodern materiel, men ändå – bara en brigad med tre bataljoner. Det kustartilleri
jag själv blivit officer i endast ett par år tidigare bestod ju av sex brigader med fler bataljonsoch kompanienheter än jag kunde memorera.
Det var ingen munter stämning i lokalen och många röster höjdes för att det var ett rent
vansinne att montera ned de fasta förbanden. De hade kostat så oerhört att bygga upp och
driftkostnaden för att stå i ”malpåse” borde kunna anses vara en mycket billig försäkring mot
”lede fi”. En av de få som gav uttryck för att förstå omdaningen var chefen för
Amfibiebataljonen. Han menade att detta var samma parallell som när kavalleriets hästar
blev obsoleta i och med markförbandens mekanisering. Utvecklingen var därmed logisk och
han föreslog till och med att vi skulle driva ett namnbyte från Kustartilleriet skulle bytas ut
mot det numera rättvisande Amfibiekåren. Vi som då tillhörde amfibiebataljonerna hade väl
minst sagt lättare att komma till sans med omdaningen. Vi ju var en del av det som det skulle
satsas på. Jag tackade tyst min tekniklärare för att han ändå blidkat mitt ungdomliga tjat så
att jag nu hade en yrkeskunskap om stridsbåtssystemet som jag kände skulle vara aktuell
även när jag ”blev äldre”. Men vad fick mig att tro det? Liksom min lärares tro om
bergrummen så trodde jag också att stridsbåten skulle finnas kvar i någon form så länge jag
kunde tänkas vara verksam som officer inom amfibieförbanden. Var denna övertygelse mer
grundad än min lärares angående bergrummen? Nej, det hade givetvis endast att göra med
min föreställning om det riktiga i att Försvarsmakten hade denna typ av förband och så
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skulle fortsätta att ha långt in i framtiden. Denna tanke känns delvis något naiv i retrospektiv
men exemplifierar den starka socialisering och uppfattade långsiktighet som jag menar
kännetecknar försvaret och utformningen av dess förmågor.
Tio år efter Berlinmurens fall 1989 påbörjar ledande försvarspolitiker och militärer att
genomföra förändringar som kom att innebära flera paradigmskiften för Försvarsmakten.
Invasionsförsvaret lades ned till förmån för ett insatsförsvar. Värnplikten togs ur bruk och
ersattes med ett yrkesförsvar. Transformeringen drivs genom deltagande i internationella
insatser med förband ur alla vapengrenar. Det är lätt att se förändringarna mot en bakgrund
av en radikalt förändrad omvärld och önskemål om en ny kurs för Försvarsmakten. Men vad
är det som avgör vilka förbandstyper som blir kvar respektive vilka som avvecklas? Är det
enbart avvägningen mellan operativa krav och ekonomisk ambition? Kan dessa två faktorer i
sig förklara att t.ex. hela fasta Kustartilleriet lades ned i och med FB 00? Eller att samma
försvarsbeslut samtidigt lät kärnförmågorna i samtliga truppslag1 bestå samtidigt som
arméns totala förbandsvolymer decimerades ned till nya lägsta nivåer? Eller skall
förmågebreddens icke-förändring förklaras genom ett önskemål om kapacitet till framtida
återtagning? Förre överbefälhavaren (ÖB) Håkan Syrén skriver i sin bok Både och från 2007
att omställningen från invasions- till insatsförsvar uppvisade ett fullt upprätthållande av
försvarets förmågebredd så när som på nedläggningen av Kustartilleriet. Priset för att
upprätthålla bredden var att förbandsvolymerna nu var nere på en kritisk nivå för att inte
hela förmågor skulle behöva överges (Syrén 2007, s. 35f). Jag kommer i denna uppsats att
försöka kasta ljus över frågeställningen hur förmågebredden kunde bevaras trots det nu
annorlunda omvärldsläget och nya uppgifterna för försvaret.

1.2 Kalla kriget – läget i försvaret innan muren faller
Idén med invasionsförsvaret sammanfattas väl i Wilhelm Agrells bok Fredens illusioner där
han menar att dess målsättningar var konkreta och territoriell kontroll var både den
symboliskt och materiellt avgörande faktorn. Agrell menar på att detta utgör en tydlig röd
tråd i försvarsbesluten från 1948 fram till 1992. Vilka hot förelåg då mot Sverige under det
kalla kriget? Hotet från öster, kallat Krigsfall II, var i reella operativa termer det egentligen
enda förberedda alternativet. Det kom inte heller att förändras nämnvärt under de drygt
fyra decennier som kalla kriget pågick (Agrell, 2010, s. 212, 15f, 24ff). Thomas Roth menar i
boken Försvar för folkhem och fosterland att det svenska folk- och totalförsvarskonceptet

1

Infanteri-, artilleri-, pansar-, kavalleri-, luftvärns-, ingenjörs-, signal- och trängförband
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hade en central betydelse i det svenska samhället under en avsevärd tid. De strategiska
koncepten formulerades i termer som ”starkt försvar”, ”försvar tills hjälp anländer” och
”angrepp olönsamt”. I operativa termer handlade det om att både ”förhindra en angripare
att få fast fot på svenskt territorium” och att kunna genomföra ”ett segt djupförsvar”.
Totalförsvarstanken påvisar bilden av ett samhälle som integrerar såväl invånarna som hela
offentliga sektorn men även stora delar av den privata sektorn. I början av 1980-talet anges
omfattningen till hela 2.8 miljoner människor efter mobilisering. Roth menar således att
Sverige under mer än halva 1900-talet till mycket stora delar var påverkat av det krig som
aldrig kom (Roth, 2007, s8-12). Vilka militära resurser bestod då detta ”starka försvar” av?
Försvarsmaktens resurser efter FB 87 redovisades till:

Bild 1 Förmågebredden efter FB 87 (Regeringskansliet, 1986, s. 55)
Hur var det då ställt med dessa resurser? Onekligen fanns här stora volymer för att kunna
svara upp mot ”ett starkt försvar”. Däremot var tillgängligheten något annat. Agrell menar
att krigsorganisation bestod av något som vanvördigt skulle kunnat liknas vid en kakmix som
blev komplett genom att andra ingredienser tillsattes enligt en förtryckt beskrivning (Agrell,
2010, s. 144). Roth menar att Invasionsförsvaret omgavs av en uppfattning om hög
tillgänglighet. Han visar att hela mobiliseringsapparaten, personal- och materielförsörjningsprincipen innehöll en rad brister och friktioner då systemet övades (Roth, 2007, s. 133-140).
Det fanns alltså, trots den höga ambitionsnivån och omfattande resurstilldelningen problem
att omsätta ”kakmixen” till en kaka. Hur såg då hoten ut under den aktuella perioden? Enligt
Agrell styrdes hotbilden med en grund i rysk utveckling även långt efter murens fall. Hoten
som dimensionerade försvaret var inte bara var styrda av omvärlden utan återspeglade
också försvarets förmåga och behov av legitimering. Agrell menar på att alltför svåra och
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farliga hot sorterades bort som icke planeringsrelevanta medan de alltför lätthanterliga inte
lyftes fram, eftersom de inte kunde tjäna som legitimering av det befintliga eller önskade
försvaret (Agrell, 2010, s. 158ff och 147). Här träder alltså en bild fram av ett försvar som å
ena sidan gör allt för att framstå som starkt, behövt, folkligt förankrat och förberett men
samtidigt har problem med tillgängligheten och använder sitt behov av identitet för att
utforma sina förmågor. Sammanfattningsvis olika, ofta motsättande, perspektiv som
upprätthålls genom legitimiteten om att alla som är med i båten får en släng av
utvecklingssleven. Ingen står utan.

1.3 Nutid – Insatsförsvaret och IO 14
Jämfört med det kalla kriget är vår strategiska situation radikalt förändrad idag. Agrell menar
att försvarets målsättning blev mera diffus när rollen inte längre kunde knytas till en tillsynes
förutsägbar säkerhetspolitisk ordning. Ännu i FB 96 hade prioriteringen av det nationella
försvaret varit tydlig. FB 00 ändrade dock detta till att likställa vikten av de internationella
insatserna. Pendelrörelsen fortsatte och FB 04 satte de internationella uppgifterna före
försvaret av Sverige. Agrell menar på att det säkerhetspolitiska paradigmskiftet nu fick
genomslag i kraven på försvarets operativa förmåga. Anpassningsdoktrinen från FB 96
övergavs nu helt och det nya insatsförsvaret kunde i praktiken dimensioneras efter kraven
på de internationella insatserna (Agrell, 2010, s.212ff och 216). Stefan Ring är inne på
samma linje och framhåller att försvaret alltmer inriktas mot svenska intressen i ett
internationellt sammanhang (Ring, 2006, s. 52). Hur såg då den beslutade förmågebredden
ut efter FB 09, nästan 20 år efter det kalla krigets slut?

Bild 2 Förmågebredden efter FB 09 (Regeringskansliet, 2008, s.45f)
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Förvisso är inte listan över insatsorganisation 2014 (IO 14) identiskt med bilden från 1987
men jag menar att förvånansvärt lite ändå skiljer i förmågebredden med tanke på det
radikalt förändrade läget. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) påtalar i en
rapport från 2010 att väpnade styrkors nya uppgiftsspektrum internationellt sett varit
föremål för en relativt livlig militärstrategisk debatt i ungefär ett decennium. Rapporten
konstaterar sedan att ledande politiker och militärer i Sverige i huvudsak nöjt sig med
uttalanden om transformation eller utfästelser om både och, utan att närmare diskutera de
kompetens- och förmågeprofiler som krävs för försvar av både eget territorium och för
internationellt engagemang (ESO, 2010, s. 29ff). Försvarsmaktens bytte alltså till stora delar
skepnad, men ingen öppen debatt förelåg av de beslutande om hur vi skulle dimensionera
oss för framtiden mer än att vi fortsatte med det vi hade – att vara ett invasionsförsvar i
miniatyr. Dock nu med endast den modernaste materielen kvar och allt det gamla utrensat
ur ladorna. Ville ingen debattera detta ämne med risk för att tillhöra en del som eventuellt i
så fall skulle tas bort? Bättre i så fall att ligga lågt och även i fortsättningen, precis som 1987,
förvänta sig att ”få sin del av kakan”.

1.4 Diskursen avseende förmågebreddens bevarande
Hotet under invasionsförsvarets tid kan sammanfattas av Krigsfall II och kontroll av vårt eget
territorium. Den till detta kopplade försvarsförmågan uppfattades som stark, rationell och
relevant. Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösande hände väldigt lite med
förmågebreddens utformning, trots att invasionshotet inte längre existerade. Gunnar Åselius
menar att politisk rationalitet därmed endast är en av flera faktorer som påverkar en nations
militära strategi (Åselius, 2005a, s. 39). Den av Försvarsdepartementet tillsatta
Stödutredningen från 2009 förde fram att åtskilliga stödverksamheter inom försvarssektorn i
själva verket uppfattar sig utgöra en del av försvarets kärnverksamhet. Utredningen pekar på
att detta synsätt är en naturlig följd av den begränsade ambition för användbarhet och
tillgänglighet som rådde inom försvaret under decennier. Stödutredningen uttrycker att det
inom försvaret närmast är en myndighetskultur att anse sig tillhöra kärnverksamheten och
att denna i vissa fall uppfattas ha ett egenvärde oberoende av försvarets verksamhet. Andra
uttryck som mötte utredningen är att en viss verksamhet ”håller världsklass” eller ”utgör en
del av försvarets själ”. Rapporten menar att krigsmateriel är en nödvändig komponent för att
skapa användbara förband och därmed att materielen i sig är en nödvändig del av försvarets
verksamhet (Stödutredningen, 2009, s. 36f). En konkret jämförelse över förmågebredden
1987 och 2009 visar att IO 14 tillförts ett specialförbandssystem samt mindre förbandstyper
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för Informationsoperationer, IT och telekrig. Borttaget är ett stort antal materielsystem ur
främst flyget (system 35, -37, ”lätta attacken”) och marinen (kustartilleri, patrullbåtar,
robotbåtar, torpedbåtar). Därutöver har arméns förband omorganiserats radikalt med
likaledes omfattande utrangering av ”äldre” materiel som i flyget och marinen.
Sammantaget menar jag dock ändå på att alla invasionsförsvarets huvudsakliga
förbandstyper, utom kustartilleri, återfinns i IO 14. De utrangerade flygande systemens
förmågor bärs idag av JAS 39. Likaså håller marinens korvetter uppe förmågorna från de
utmönstrade fartygstyperna. Inom armén består samtliga av truppslagen, enär i en ny
krigsförbandsorganisation av manöverbataljoner och tillhörande funktionsbataljoner.
Därutöver är volymerna nu minst sagt kraftigt reducerade. Flera av förbandstyperna i IO14
finns inte bara i ett exemplar – de är också i kompanis storlek. Vad kan då detta säga oss?
Osthyvelsprincipen att skära i volymer för att upprätthålla bredd har varit den använda
metoden. När inga volymer att skära i funnits för att siffran ”1” definierat antalet så har
benämningen kunnat ”växlas ned” (brigad till bataljon, bataljon till kompani o.s.v.) i syfte att
därmed kunna fortsätta skära i volym utan behöva gå från ”1” till ”0”. Kännetecknande för
bilden är således upprätthållen förmågebredd genom minskade volymer och ett mindre
antal men mycket tekniskt avancerade förband som upprätthåller allt fler funktioner.
Därutöver hyses en kultur av att ”alla skall få vara med, få sin del av kakan och vara
kärnverksamhet”. Är då detta ändamålsenligt gentemot det identifierade uppgiftsspektrum
som redovisas i insatsförsvarets nya militärstrategiska doktrin (MSD 12)?

Bild 3 Utökade uppgiftsspektrumet i MSD 12(Försvarsmakten 2011, s. 12.)
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Den bild som tecknas av uppgiftsspektrumet är som synes en väsentlig utökning i ambition
gentemot tidigare doktrin. Hur kan det se ut så? Ställt i kontrast till upprätthållandet av
förmågebredden och kritiska miniminivåer så kan man ställa sig frågan vilka
förbandsvolymer som nu skall kunna hantera det uppgiftsspektrum som MSD 12 tecknar?
Kort efter MSD 12 utgivning angav försvarsminister Sten Tolgfors i sitt tal vid Folk och
Försvars rikskonferens 2012 att ett antal europeiska länder minskar sina försvarsbudgetar
och överväger att överge delar av sin förmågebredd. Exemplen omfattar det danska
artilleriet,

de

nederländska

pansartrupperna,

flerårigt

uppehåll

i

brittisk

hangarfartygsförmåga samt att ett antal länder ifrågasätter om de överhuvudtaget har råd
att ha stridsflyg i framtiden (Tolgfors, 2012, s. 4). Vid samma konferens framförde ÖB
Sverker Göranson ett reellt budskap om att försvaret behöver ekonomiskt tillskott efter
2014 för att kunna upprätthålla nuvarande operativa förmågor. Han hävdade att dessa är
”principiellt långsiktigt viktig för att bibehålla handlingsfrihet” (Göranson, 2012, s. 14 och
12). Har den i FB 09 planerade IO 14 således redan 2012 hamnat i ett underfinansierat läge?
Blir följden att någonting måste tas bort eller medel tillföras för att förmågebredden skall
kunna

bestå?

Är

handlingsfriheten

kopplad

till

förmågebredden

viktigare

än

handlingsfriheten kopplad till förbandsvolymer. Utvecklingen från 80-talets slut till idag får
det ju onekligen att framstå så.
Jag inser givetvis det svåra med att balansera operativa förmågor mot såväl bedömda hot
som reell finansiering. Att tro att någon annan analys än den som Försvarsmaktens samlade
expertis genomför skulle utgöra en universell och perfekt modell för hur detta görs vore
både naivt och förmätet. Att försöka finna nya alternativa förklaringar och därmed
förhoppningsvis kunna bidra till ökad förståelse om vad som påverkar Försvarsmaktens
utformning triggar mig dock att ge mig på denna mångfacetterade fråga. Jag intresserar mig
således inte för varför utan hur det blev som det blev. Med denna inledning vill jag visa en
bild av Försvarsmakten som en organisation vilken – trots betydande omvärldsförändringar
och förändrat uppgiftsspektrum – inte nämnvärt förändrat kärnan av förmågebredden utan i
det längsta istället värnat sina befintliga förmågor. Har vi således trots kalla krigets slut och
invasionsförsvarets nedmontering, på bekostnad av förbandsvolymer, upprätthållit
förmågebredden och förbandens kvalitet för att kunna möta ett ännu bredare
uppgiftsspektrum? Jag menar att Försvarsmakten idag, likt många av rösterna vid KA 1:s
informationsmöte i slutet av 90-talet, inte har kunnat lösgöra sig från kopplingen till vad vi
har när det gäller utformningen av förmågebredden i perspektivet av uppgiftsspektrumet!
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1.5 Problemformulering
Invasionsförsvarets perspektiv på hanterandet av rikets territoriella integritet är ju givetvis
även gällande för dagens insatsförsvar. Där invasionsförsvarets omfattning och kapacitet
skulle verka avskräckande för en potentiell angripare så verkar insatsförsvaret nu inom ett
förhållningssätt som bygger på ökad solidaritet och gemensamt säkerhetsansvar med andra
stater och organisationer. Styrkebidrag till multinationella insatser kompletterar därför
försvarsuppgifterna kopplade till rikets territoriella integritet. I denna spännvidd av uppgifter
finns stora utmaningar för Försvarsmakten. Upprätthållandet av förmågebredden, samtidigt
som de allra flesta förband utöver nationella uppgifter nu även skall kunna hantera ett
expeditionärt perspektiv, är som visat en stor sådan. Men hur är då en nästan oförändrad
förmågebredd ett faktum trots paradigmskiftet från invasionsförsvar till insatsförsvar? Har
de analysmetoder som beskrivs i Försvarsmaktens perspektivplanering i form av
omvärldsanalys, effektkedjan och spårbarhetsmodellen (Försvarsmakten, 2009, s. 19 och
22f) en sådan inneboende struktur att de inte kan laborera mellan förmågebreddens
befintliga förband och andra, nya förbandstyper? En analys av spårbarhetsmodellen ger vid
handen att den utgår från uppgifter och beskriver ur dessa kopplingen till försvarets
resurser. Den påvisar alltså de förmågor vi har alldeles utmärkt men uppfattas inte kunna
beskriva konsekvenser. Därmed blir det problematiskt att laborera med förmågor som finns
utanför försvarets förmågebredd (Försvarsmakten, 2008, s. 3). Invasionsförsvaret
begripliggjorde olika behov som kunde återspeglas i den dåvarande förmågebredden. Då
förmågebredden bestått, kan ett historiskt arv därmed utgöra en förklaring till hur
förmågebredden bevarats in i insatsförsvaret. Därtill behöver troligen även faktorer kring
försvaret som organisation och dess personal, vilka utarbetar underlag för de politiska
besluten om försvarets utformning, vägas in i ett historiskt perspektiv för att det skall
erbjuda någon precision. Inom en organisation förekommer olika kulturer och de människor
som ingår i en organisation kan således påverkas av dess normer och identitet (Åselius,
2005a, s.27). Historiska faktorer i kombination med bl.a. normer och identitet utgör en
grund för forskning kring s.k. strategiska kulturer. Dessa teorier förefaller därmed som
relevanta att applicera på problemet kring förmågebreddens bevarande.
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1.6 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur teorin om strategisk kultur kan hjälpa till att förklara
att insatsförsvarets förmågebredd är så lik det kalla krigets. Jag utgår ifrån tidigare forskning
om svensk strategisk kultur och med den som historisk referens analyserar jag diskursen om
förmågebreddens bevarande genom dess avtryck i fackpressen mellan 2007 och 2009. Likt
exemplet om kustartilleriets nedmontering till ett enda, men modernt, förband och IO 14:s
”mindre men vassare” struktur så blir här den centrala aspekten hur avvägningen mellan
kvantitet och kvalitet uttrycks. Teoribildningen kring svensk strategisk kultur har inte mig
veterligen tidigare prövats gentemot frågan om upprätthållandet av förmågebredden.
Kanske för att det i en tid av starkare försvarsbudgetar inte ansetts relevant eller för att
frågan om förmågebredden kanske varit behäftad med så starka intressepositioner att ingen
funnit det önskvärt att kasta ljus över frågeställningen. Denna uppsats skrivs därför med ett
kompletterande syfte och önskad avsikt att vara just ett bidrag till en sådan diskussion. Mot
bakgrund av ovanstående inledning vill jag härmed utreda frågeställningarna:
1. Hur ter sig diskursen om Försvarsmaktens organisering och förmågor i fackpressen
utifrån begreppet strategisk kultur?
2. Hur förklaras och motiveras förmågebreddens upprätthållande i nämnda fackpress?

1.7 Disposition
Uppsatsens första kapitel – Inledning – har genom en historisk tillbakablick belyst det alltmer
problematiska upprätthållandet av förmågebredden och den parallella utvecklingen av
minskade förbandsvolymer av hög kvalitet samt ett utökat uppgiftsspektrum. Kapitlet
avslutades med att uppsatsen syfte och frågeställningar presenterades. I kapitel två – Teori
och metod – förs en diskussion om strategisk kultur och dess svenska perspektiv. Därefter
följer en diskussion om metodologiska vägval och operationalisering. Kapitlet avslutas med
att utverka uppsatsens analysverktyg och sedan presentera det empiriska materialet. Kapitel
tre – Tolkning och analys av dokument – omfattar sedan undersökning och analys av det
empiriska materialet. I kapitel fyra – Slutsatser – presenteras uppsatsens resultat. Därefter
förs en diskussion kring resultatet gentemot teorin om strategisk kultur. Kapitlet avslutas
med att ge förslag till fortsatt forskning kring strategisk kultur och förmågebredden.
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2

Teori och metod

2.1 Forskningsperspektiv – teoretiska avgränsningar
Som beskrivet i uppsatsens inledning så är förmågebreddens upprätthållande en
mångfacetterad fråga utan enkla svar. Ett antal perspektiv kring anledningarna till hur
förmågebredd kunnat bevaras kan säkerligen identifieras och utgöra förklaring utöver
teorier om strategisk kultur. En alternativ förklaringsmodell skulle kunna vara en realistisk
syn där önskan om maximering av handlingsfrihet i balansen mellan tillgänglig förmåga och
potentiella hot utgör huvudargumentet. På samma linje skulle bevarande kunna
argumenteras ur en explicit förmåga till kvantitativ återtagning. En annan skulle kunna vara
den ur alliansfriheten sprungna försvarsindustrin och dess tanke om självförsörjning med
starkt inflytande över försvarets materielanskaffning som följd. Därutöver skulle säkerligen
även olika regionala eller ämbetsmannamässiga särintressen erbjuda relevanta teorier för
att belysa problematiken med förmågebredden kontra förbandsvolymer, tilldelad ekonomi
och det utökade uppgiftsspektrumet i MSD 12 (Moore, 2008, s. 40 och Åselius, 2005b, s. 41).
Dessa förklaringsmodeller, hur relevanta de än tillsammans, eller var för sig må vara, ger de
sannolikt inte hela bilden till förmågebreddens bevarande. Åselius hävdar att normer –
kollektiva förväntningar på en aktörs korrekta uppträdande utifrån en bestämd identitet – är
nog så viktiga och att dessa till skillnad från synligen objektiva rationella övervägandena kan
förändras. Han menar vidare att beslut om investering i olika vapensystem inte endast syftar
till att möta ett hot, utan också utgör ett sätt att signalera identitet och tillhörighet till den
omgränsande världen (Åselius, 2005b, s. 41). I kombination med ÖB Göransons påtalande av
handlingsfriheten så torde antagandet att en stat delvis ser sin befintliga militära
förmågebredd som ett tecken på såväl faktisk som identitetsmässig styrka och grund till
militär handlingsfrihet vara en giltig utgångspunkt även i ett svenskt perspektiv.
Här belyses också grunden till en potentiellt stark ovilja att förändra förmågebredden hos
de aktörer som har inflytande över densamma. Den strategiska kulturens möjlighet att
synliggöra den militära diskursen genom analys av debatt och styrkande av organisatorisk
självbild i fackpressen, erbjuder därmed ett perspektiv som inte omfattas av de ovan
tecknade. Ansatsen att belysa förmågebreddens bevarande ur teorier om strategisk kultur
ges därmed legitimitet utöver i inledningen identifierad begreppskorrelation samt det
faktum att det inte har prövats tidigare på det svenska försvaret. Förhoppningen är således
att finna en kompletterande förklaringsmodell för att ytterligare uttyda och förstå hur
förmågebredden kunnat upprätthållas. Jag använder för undersökningen begreppet den
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militära diskursen då, för uppsatsen, vald tolkning av strategisk kultur inte kommer att
omfatta de politiska och tjänstemannamässiga diskurserna vid Försvarsdepartementet.
Anledningen är att det, precis som Bengt Abrahamsson pekar på i boken Militärer, makt och
politik, främst är Försvarsmakten själv som genom sin starka professionalisering och
socialisering utgör en grupp som upplever sig som kallade att bättre än andra känna till vissa
förhållanden och att bättre veta vad som felas dem (Abrahamsson, 1972, s. 78ff). Stefan Ring
pekar dock på att detta förhållande, i och med kalla krigets slut, delvis förändrats då de
internationella operationernas betydande inslag av civil-militär samverkan därmed utmanar
den militära kunskapen på ett annat sätt än tidigare. Å andra sidan belyser även Ring det
delvis problematiska beroendeförhållandet mellan myndighet och departement då det
sistnämnda, p.g.a. avsaknad av detaljkunskaper, är beroende av det förstnämnda för att de
politiska beslut som tas fram skall vara genomförbara i praktiken (Ring, 2006, s. 53f). De olika
perspektiven av alternativa förklaringar, som inledningsvis belystes, kommer dock liksom
politik/tjänstemanna perspektivet inte att avhandlas inom ramen för denna uppsats.
Ambitionen att enskilt belysa det strategiska kulturperspektivet är mångfacetterat nog för en
magisteruppsats om maximalt 18 000 ord. Övriga perspektivs skillnader i teori och empiriskt
material förstärker detta faktum.

2.2 Strategisk kultur som teori
Teoribildningen kring strategisk kultur tillkom under slutet på 1970-talet för att
huvudsakligen bättre försöka förstå den sovjetiska kärnvapendoktrinen. Jan Ångström anger
i ett kapitel i boken Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen att teorin framförallt har ett
mervärde då den kunde förklara konstanterna i en situation trots att omständigheterna som
gav upphov till situationen förändrades. (Engelbrekt & Ångström, 2010,s. 186). En av den
första generationens forskare av strategisk kultur Colin S. Gray menar att en strategisk kultur
existerar genom lokala geografiska och historiska anledningar och inte är lättföränderlig för
att passa ändrade politiska eller strategiska behov. Den är inte heller för evigt utan har en
begränsad varaktighet (Gray, 2011, s. 35). Ångström anger att främst tre sätt att applicera
teorin förekommer i den moderna forskningen av strategisk kultur; 1) som en oberoende
variabel fritt från kopplingar till andra faktorer, 2) som en mellanliggande variabel där teorin
fungerar som ett filter för andra variablers påverkan och 3) utifrån ett konstruktivistiskt
perspektiv där åtskillnad mellan beroende och oberoende variabler är omöjlig att göra. Gray
menar att teorin innehåller olika tolkningsmöjligheter:
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”one can think of strategic culture as being ‘out there’ as a rich and distilled source of influence which
might ‘cause’ behaviour. Alternatively, or perhaps just in addition, one can regard strategic culture as
being in good measure socially constructed by both people and institutions, which proceed to behave to
some degree culturally.” (Gray 1999a, s. 50)

Begreppet strategisk kultur omfattar väsentligt mer än endast kultur då dess kontext
innefattar även de mänskliga strategiska aktörerna och deras institutioner som ”skapar
kultur” genom att tolka sin omgivning (Gray, 1999a, s 50). Robert Egnell för ett liknande
resonemang och menar att det inte enbart är en aktörs ”statlighet” som avgör dess
strategiska kultur, utan att främst aktörens militära förmåga, medel och mål är det
påverkande (Egnell, 2010, s. 15). Då kopplingen mellan strategisk kultur och
förmågebredden förefaller passa väl med detta synsätt så blir därmed användandet av den
konstruktivistiska ansatsen relevant i denna uppsats. Jag kan då spänna över såväl
erfarenhetsbaserade faktorer som normer, samtidigt som jag inte begränsar mig till att se
begreppet endast som en grund för ”skapandet” av beteenden. Således besvaras frågan hur
och inte varför.
Grays utvecklade teorier om att strategisk kultur består av socialt konstruerade och
överförda antaganden, sinnesvanor, traditioner och föredragna handlingsmetoder,
beteenden som är mer eller mindre bestämda i ett särskilt geografiskt inrättat samhälle eller
grupp (Gray 1999b, s. 28). I applicerande av teorin om strategisk kultur på frågan kring
förmågebreddens bevarande kommer jag använda Grays synsätt som grund. Det historiska
perspektivet fångas genom tidigare forskning av svensk strategisk kultur och de
organisatoriska variablerna representeras genom spänningen mellan kvantitet och kvalitet
inom den militära diskursen i fackpressen. Den konstruktivistiska ansatsen om omöjligheten
att åtskilja beroende och oberoende variabler gör dock att det inte kan uteslutas att även
andra förekommande variabler kring ekonomi, handlingsfrihet och teknologi får en indirekt
mening i mina resonemang. Det skall därmed inte glömmas bort, precis som Ångström för
fram, att teorin kring strategisk kultur inte får bli så bred att det blir en ”analytisk
helgardering” (Engelbrekt & Ångström, 2010,s. 188). Å andra sidan för Jeffrey S. Lantis fram
att forskningen inom fältet har visat på ökad förståelse för en länk mellan kultur och staters
agerande. Även skeptikerna till kulturaspekten bekräftar att de anser den erbjuda mer än
”sista utvägens förklaring” då studier av kultur nu genomförts gränsöverskridande mellan
bl.a. antropologi, historia, sociologi och psykologi (Lantis, 2005, s. 5). Jeannie L. Johnson
menar i en rapport att där realismen utgår från att aktörer beter sig rationellt, så pekar den
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strategiska kulturen ut att ett rationellt beteende är kulturellt betingat och inte kan bli
bedömt utan ansenliga kunskaper om aktörens inställning (Johnson 2006, s. 3). På samma
tema argumenterar Sheila Miyoshi Jager, som menar att ett historiskt perspektiv är
nödvändigt om inte kulturanalysen skall missa allt för mycket.
“Culture is not unchanging, nor does it entail a set of enduring values and/or ancient ‘patterns’ of thought
from which we can predict behavior. […A] complex understanding of culture as a dynamic entity, an ongoing process of negotiation between past and present [is required]. (Jager, 2007, s. 8f)

Det är med denna grund som jag ingående och med historiska kopplingar har beskrivit
problemet kring förmågebreddens bevarande i uppsatsens inledning. Tillsammans med
kommande stycken om svenska perspektiv på strategisk kultur och uppsatsen metodologiska
aspekter kan sedan uppsatsens analysverktyg utverkas i slutet av detta kapitel. Johnson
menar vidare att det är särskilt intressant att titta på sådana beslut som andra teorier,
speciellt realismen, har svårt att helt förklara. Här exemplifierar hon beslut som sätter
identitet före materialistiska aspekter eller beslut som återspeglar byråkratiska vanor
framför klartänkt kostnads-/nyttoanalyser (Johnson 2006, s. 10). I detta resonemang fångas
många av de funderingar upp som jag i problemformuleringen tecknat över den strategiska
kulturen och förmågebredden. Varför är då strategisk kultur viktig och hur skall vi tänka på
den? Gray menar att strategins dimensioner, utöver de nationella, geografiska och historiska
parametrarna, sätter sin prägel på mycket. Allt ett säkerhetssamhälle gör, om det inte
manifesterar den strategiska kulturen, är exempel på beteenden som påverkats av
människor, organisationer, handlingssätt och vapensystem som är en del i kulturen (Gray
1999b, s. 51f). Om då människor och vapensystem kan vara en del i kulturen, är påverkade
och påverkas av densamma, torde ju förmågebredden kunna vara lika så. Robert B. Bathurst
menar att:
“[C]ultures teach us […] that a nation’s wars are congruent with that nation’s political and social structures.
The way it chooses, defines and perceives its enemies, estimates their intentions and plans to counter them
necessarily comes from its unique expression, arising out of its systems and organizations.” (Bathurst, 1993,
s. 125)

Därmed sällar han sig till de som menar att en kulturell kontext har bäring på sambandet
mellan organisation, system och hur en aktör balanserar dessa för att planera att kunna
möta upp de bedömda dragen från en motståndare. Richard Rosecrance uttrycker i en
recenserande artikel kring Charles Kupchans bok The Vulnerability of Empire att stater sällan
”get it just right” när det gäller att hantera denna balansakt. Antingen så engagerar man sig
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till en nivå som inte går att upprätthålla eller så är engagemanget i form av rustning eller
allianser för svagt för att återhålla en motståndare (Rosecrance, 1995, s. 146). Rosecrance
menar därefter att Kupchans tolkning av strategisk kultur innebär att beslutsfattare, efter att
ha övertygat en allmänhet om en expansiv kurs, inte heller sedan kan avvika från densamma.
”The perception of high […] vulnerability resulting from rapid and adverse shifts in the international balance
of power creates the need for strategic adjustment but also prevents that adjustment from taking place.”
(Kupchan i Rosecrance, 1999, s. 149f)

Det finns tydliga paralleller till Försvarsmakten och spänningen mellan invasionsförsvar och
insatsförsvar, volym och kvalitet, förmågebreddens utformande och det utökade
uppgiftsspektrumet i MSD 12.

2.3 Svenska perspektiv på strategisk kultur
Gunnar Åselius har formulerat en tes om hur två versioner av svensk strategisk kultur står
mot varandra från efterkrigstiden till strax efter millennieskiftet. I den ena ringhörnan en idé
om ett professionaliserat och högteknologiskt försvar, företrätt av marin-, flyg- och
pansarstridskrafter. I den andra ett folkförsvar, iklätt den övriga armén och hemvärnet. Det
förstnämnda framhävde kvalitet, effekt och tillgänglighet medan det andra stod för
kvantitet, folklig förankring, demokrati och jämlikhet. I och med Försvarsbeslutet (FB) 1948
lades grunden för folkförsvarsidén, vilken skulle komma att dominera den militära diskursen
under den tidiga efterkrigstiden. Den tekniska utvecklingen under 50-talet medförde att ett
mer högteknologiskt försvar vädrade morgonluft. FB 1958 försökte därmed utmana
folkförsvarsdominansen genom ändrad strategi från territoriellt djupförsvar till att bl.a.
kunna genomföra motattacker vid fronten eller avvärja en invasion. FB 1963 förstärkte
denna trend (Åselius, 2005a, s. 28ff och 32ff). FB 68 återförde dock pendeln mot ett
folkförsvar, en trend som sedan FB 72 cementerade för återstoden av det kalla kriget. Nu
valdes återigen kvantitet framför kvalitet och möjlighet till snabba avgöranden vid fronten.
FB 77, 82 och 87 fortsatte på samma linje och volymerna i flygvapnet och marinen
decimerades var gång. I armén hölls dock volymerna uppe under decennierna och Åselius
menar därmed att folkförsvarstanken ännu vid kalla krigets slut var den dominerade
strategiska kulturen. Förvisso tillfördes, eller planerades hela tiden tillförsel av ny materiel
till flygvapnet, marinen och pansarstridskrafterna och idén om ett högteknologiskt försvar
försvann därmed aldrig helt. Den levde bara i folkförsvarets skugga. Åselius använder den
vedertagna benämningen av en rysk invasionskaka som en träffande analogi till hur detta
hot visualiserade hur alla delar av försvaret fick sin del av kakan när det kom till
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utvecklingsmedel. Efter kalla kriget medförde minskat uttag av värnpliktiga under 90-talet
att det blev allt svårare att upprätthålla föreställningen om folkförsvaret. Samtidigt
medförde den informationstekniska utvecklingen att pendeln började röra sig något mot det
högteknologiska försvaret. Invasionsförsvaret och de strukturer som uppbar folkförsvaret
började i och med FB 00 att monteras ned. FB 04 fortsatte på detta spår och drev också en
ökad professionalisering samt fokus på expeditionär förmåga. Åselius påpekar här att
drivkrafterna bakom förändringen har handlat om hur gränsöverskridande normer, med
fokus på influenser från ”väst” tagits in av en officerskår som identifierat sig med de militärt
starka västmakterna. I stark kontrast till folkförsvaret har denna västliga orientering
inneburit att nya ledord som flexibilitet, interoperabilitet och tillgänglighet införts. Här
menar Åselius att den faktiska implementeringen av den nya strategiska idén mötte
motstånd såväl inom försvaret som bland svenskar i gemen. Spänningarna stod nu inte
längre enbart mellan idéer om högteknologi/kvalitet/motanfall och folkförsvar/kvantitet/
djupförsvar utan nu också mellan perspektiven centralisering/storstad/internationell
verksamhet och lokal förankring/landsbygd/nationell verksamhet. De många regementsnedläggningarna utgjorde inte bara en symbol över minskade affärsmöjligheter utan sågs av
många som ett direkt hot mot nationens säkerhet (Åselius, 2005a, s. 34ff, 39, 32 och 40f).
Tommy Jeppsson och Inge Tjøstheim belyser att den västliga militärstrategiska kulturen
byggt

på

det Napoleonska

paradigmet

som

under

kalla

kriget

resulterade i

totalförsvarskoncept innefattande alla samhällsområden. De tankar som skulle forma den
svenska alliansfriheten under 1900-talet etablerades redan under 1800-talet i syfte att
undgå krig med England och Ryssland. Författarna menar att just Ryssland varit konstanten i
den svenska hotuppfattningen från 1800-talets början till kalla krigets slut (Jeppsson &
Tjøstheim,

2005,

s.

218ff).

Författarna

för

fram

en

generell

bild

över

stridskraftssammansättningen under 1980-talet som visar att värnplikten i kombination med
begränsad försvarsekonomi utformade stridskrafter för verkan inom ramen för den gällande
strategin att hålla territorium mot en angripare (Jeppsson & Tjøstheim, 2005, s. 221ff). I ett
mer samtida perspektiv för författarna fram en tes om att det utvidgade konfliktspektrumet
medför att en militär organisation idag behöver kunna kämpa mot aktörer som har helt
andra normer och värderingar för hur våldsutövningen går till, än den vi själva eller våra
”traditionella” motståndare har. För att ens kunna hantera denna balans menar författarna
att västliga militära organisationer behöver bryta upp existerande kulturmönster av
gemensamma uppfattningar, värderingar och schabloner. För att nå dit anser de att
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förbanden behöver vara genomprofessionaliserade och karaktäriseras av mycket hög
ledarkvalité, motivation, disciplin och absolut lojalitet. I kontrast till det av Åselius benämnda
folkförsvaret och dess långvariga hegemoniska inverkan på Försvarsmakten är det lätt att se
hur dessa tankar skulle kunna vara minst sagt kontroversiella (Jeppsson & Tjøstheim, 2005, s.
224f).

Författarna

menar

avslutningsvis

att

transformeringen

mot

ett

utökat

konfliktspektrum, i form av önskvärda kvaliteter kan sammanfattas i ordet flexibilitet och att
två alternativ då formas; 1) vidmakthålla förmågebredden eller 2) göra en strategisk
avdömning avseende vilka slags kriser som skall kunna hanteras genom att klara ut vad som
skall kunna göras självständigt eller i samarbete med andra. Kopplat till dessa val pekar
författarna även på en relevant diskussion om värdet av symboler. Här framhålls att
vapensystem kan representera något betydligt mer än stålet de är tillverkade av och att
militärer, genom en omfattande socialiseringsprocess, identifierar sig starkt med ”sina”
vapensystem. Miltära organisationer formar således sin egen identitet och gör val som
bekräftar och för den vidare (Jeppsson & Tjøstheim, 2005, s. 232f och 224f).
Jan Ångström menar att förband och beslutfattare agerar inom en föreställningsvärd där,
det nationella likställs med ett intressedrivet starkt och folkförankrat försvar medan det
internationella ses utifrån humanism, modernism och en misstänksamhet mot nyttan av
militärt våld. Det är bara för det nationella försvaret som våldsanvändningen är
oproblematiskt legitim. Ångström menar därmed att motsatsförhållandet mellan nationellt
och internationellt löper som en röd tråd genom hela den svenska strategiska diskursen
under det kalla kriget (Ångström, 2010, s.189-93). Ångström summerar sedan sin analys
genom att konstatera att den svenska strategiska kulturen nu [år 2010] är stadd i förändring
i efterdyningarna av kalla kriget. Från att ha åtskiljt nationella och internationella perspektiv
och därmed samtidigt kunnat förena normer om neutralitet med militärt samarbete, om
fredlig konfliktlösning med användning av militärt våld och om altruism med egenintresse så,
menar Ångström på att FB 04 och 09 nu omdefinierat förutsättningarna för den svenska
strategiska kulturen. De internationella insatserna genomförs nu enligt Ångström för att visa
vad vi betraktar som rätt och gott i världen, men också för att åskådliggöra hur vi vill
betrakta oss själva (Engelbrekt & Ångström, 2010, s.193-98).
Magnus Christiansson angriper FB 09 och den svenska strategiska kulturen utifrån
variablerna solidaritet och suveränitet. Ur suveränitetsaspekten menar Christiansson på att
försvarets transformering från slutet på 1990-talet, mellan FB 96 och FB 00 t.o.m. FB 09
syftat till att öka professionalitet, tillgänglighet och användbarhet. Transformeringen är dock
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kopplad till ett parallellt övervägande om upprätthållandet av militär kapacitet som också
kan användas för ett självständigt militärt försvar. Kombinationen av huvuduppgifter för att
på egen hand försvara landet, upprätthålla enskilda militära kapaciteter och bevara
suveränitet som en förutsättning för säkerhet, kan enligt Christianson tas som en försäkran
på värdet av den traditionella idén om försvar av territoriet. Konstruktionen av en
inrikespolitisk självbild med nationell suveränitet i fokus medför därmed att idealet om
självständighet, snarare än ömsesidigt beroende, kan upprätthållas. Christiansson
argumenterar också för att Sverige måste vara berett att utveckla militär kapacitet avsedd
för ett samarbete i en internationell kontext. Förmågorna som krävs för att bibehålla
förutsättningarna för säkerhet skapas alltså tillsammans med andra länder. Detta, menar
Christiansson, är de facto ett tecken på ömsesidigt beroende snarare än självständighet
(Christiansson, 2010, s. 15ff). Som avslutning på teoristyckena vill jag med denna exposé
över begreppet strategisk kultur och dess svenska perspektiv påvisa spännvidden i teorins
användbarhet samt dynamik i synsätt och tillämpning, men även på viss kritik.

2.4 Metodologiska vägval
Med problemet och teorin definierat så blir det första steget i operationaliseringen av
arbetet att ställa sig frågan vad som skulle kunna utgöra en bra metod för analysen av
förmågebreddens bevarande. Då förmågebredden är en följd av olika analyser, debatter och
beslut vilka finns nedtecknade i text så medför detta att textanalyser kommer att ske. Då
problemet i större grad fokuserar på vad skrifterna uttrycker i ord snarare än i siffror så
stöds valet av en kvalitativ ansats snarare än kvantitativ (Denscombe, 2000, s. 204). Således
ter sig valet av en kvalitativ textanalys som en god grund. Förekomsten av såväl historiska
som kulturella perspektiv i problemets textomgivning medför dock att en strikt kvalitativ
ansats kanske inte är tillräklig då den riskerar att utesluta den kontextuella aspekten i vilken
ordet är skrivet. I vilket sammanhang har något framförts, av vem, i vilket syfte och vem var
avsedd mottagare? Denna typ av följdfrågor omfattas vanligtvis inte av en strikt kvalitativ
textgranskning där kritik mot att ord kan tas ur sitt sammanhang lätt kan framföras (Wodak
& Krzyźanowski, 2008, s. 1f). Ett sätt att säkerställa sammanhanget är genom s.k.
diskursanalys där språket inom en viss diskurs – område – uttolkas med fokus på vad texten
säger om världen såväl vad som inte sägs. Med detta angreppssätt i de kvalitativa
textstudierna ökas sannolikheten för att orden tolkas i sitt sammanhang och därmed ger en
mer rättvisande bild över den diskussion som förs inom diskursen.
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2.5 Diskursanalys som metod
Barbara Johnstone menar att diskursanalys kan svara på många frågor inom forskningsfält
som traditionellt fokuserar på mänskligheten och kommunikation, däribland kulturella
studier. Hon menar därför att diskursanalysen är användbar i studier av hur beslut fattats,
resurser fördelats och social anpassning eller konflikt åstadkommits inom bl.a. offentlig
förvaltning (Johnstone, 2008, s. 7). Mats Lindqvist anser att diskurser kan utmanas och
omkullkastas av alternativa diskurser i kampen om att få tilldela verkligheten mening. Ruth
Wodak hävdar att en diskurs kan vara vad som helst från historiska monument, politik,
strategi, berättelser i en avgränsad eller bred mening, texter, tal eller konversationer till
språket i sig. Analysen av studerat material behöver dock ta hänsyn till förhållanden mellan
uttalanden, texter, genres, olika diskurser såväl som bl.a. en organisations historia samt
institutionella ramar för att fånga en specifik lägeskontext (Wodak & Krzyźanowski, 2008, s.
2). Sammantaget finns här kopplingar mellan diskursanalys och valt ämne i form av studier
av kultur, beslut och resursfördelning (Johnstone), kampen om att utmana sanningssägare
(Lindqvist) och studier av strategi, texter och organisationers historia (Wodak). I kombination
med de teoretiska utgångspunkterna menar jag således på att denna kedja sammanlänkar
och förstärker kopplingen mellan mitt ämne, teori och metod.
Ett sätt att använda diskursanalys som metod är att angripa texterna via olika genres.
Dessa är socialt accepterade sätt att använda språk i samband med en viss social
verksamhet. Till dessa kan även adderas s.k. diskurssamhällen vilka definieras av dess
medlemmars utvecklande av egna målsättningar, stilar, genrer och värden. Ett
diskurssamhälles dynamik korrelerar därför väl med vetenskapssamhällen, deras tidskrifter,
publiceringsregler, professionella vokabulär och argumentation. Ett sätt att operationalisera
denna metod kan enligt Wodak vara att diskurssamhällena uttyds ur olika segment –
verksamhetsfält – av sociala verkligheter som bidrar till att utgöra och forma diskursens
ramar genom s.k. diskursrubriker (Wodak & Krzyźanowski, 2008, s. 14-17). De
diskursrubriker som under analysens gång träder fram består av frekvent återkommande
segment av sociala verkligheter och genrer som inom diskurssamhällena tar sig uttryck i
form av normer, målsättningar och värden. Diskursrubrikerna kommer då, tillsammans med
det teoretiskt knutna analysverktyget, att användas för att sortera och kategorisera de valda
sociala verkligheter – källor – som skall studeras.
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2.6 Teori och metod i samverkan – utformning av ett analysverktyg
För att mejsla ut själva analysverktygets teoretiska del så kommer jag att använda mig av
metoden att identifiera mönster och processer, gemensamma drag och skillnader i teorins
olika delar (Denscombe, 2000, s. 248). Vi finner således ett antal teman som kan sägas skall
gälla för att teorin om strategisk kultur skall kunna tillföra någon förklaring till hur
förmågebreddens bevarats. De sex teman som jag ur teori och tidigare forskning funnit
relevanta är; 1) normer för hanterandet av identitet i ett utökat konfliktspektrum, 2) medel
(förband/materiel) och deras symbolvärde. Det historiska synsättet inkluderas genom den
inledande bild som målas upp i diskursen om förmågebreddens bevarande i form av 3)
minskade volymer för att upprätthålla teknisk kvalitet, 4) kampen mellan folkförsvaret och
högteknologiförsvaret, 5) spänningen mellan nationell och internationell verksamhet och
den tillhörande frågan om ”ensam eller tillsammans med andra” samt 6) det återkommande
temat om Ryssland som en faktor för försvarets dimensionering. Jag har valt dessa teman
därför att de alla har bäring mot den i inledningen beskrivna problematiken som
upprätthållandet av förmågebredden innebär. Vilka förmågor skall försvaret bestå av? Vilka
hot föreligger och hur skall avvägningen mellan kvantitet och kvalitet göras? Därutöver
kopplar temana mot de beskrivna teorierna. Gray, Johnson och Jager angående tema 1 och
det sammantagna historiska perspektivet. Bathurst angående tema 2. Åselius angående
tema 3 och 4. Jeppsson & Tjøstheim angående tema 1, 2 och 6. Ångström och Christiansson
båda angående tema 5. Dessa sex teman har således en stark koppling till teorier om
strategisk kultur och dess svenska tillämpningar. I och med teorins tidigare identifierade
relevans gentemot uppsatsens problem och frågor så anser jag mig ha skapat ett
analysverktyg med god validitet. Applicerande av analysverktyget söker således efter texter
med tecken på dessa sex teman i källmaterialet. För att ge struktur till diskursanalysen så har
jag därefter valt att rubricera funnet empiriskt underlag efter termer av diskursrubriker och
genres. Diskursrubrikerna är utvunna ur det empiriska materialet på samma sätt som
temana ur teorierna, genom uttydning av gemensamma mönster. Genrerna är utformade
efter de sakområden som den med analysverktyget utvunna empirin omfattar. Efter att ha
genomfört diskursanalysen av källmaterialet utifrån de sex temana, menar jag på att, i linje
med det kvalitativa forskningssättets öppna forskningsdesign (Denscombe, 2000,s. 207), två
diskursrubriker går att uttyda ur det empiriska materialet. Diskursrubrik 1: Kvantitativa
aspekter och diskursrubrik 2: Kvalitativa aspekter. Den förstnämnda innehåller fyra genres
som innefattar strömningen kring det nationella försvaret av vårt territorium, den Ryska
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utvecklingen som en återkommande källa till oro, att förbandsvolymerna i historiens ljus
minskar allt mer och slutligen ett perspektiv av att alla delar av försvaret skall få ”sin din del
av kakan”. Den andra diskursrubriken innefattar tre genres som ger uttryck för den
internationella strömningen och processer med syfte att modernisera förband och materiel
samt effektivisera Försvarsmakten avseende såväl produktion som utnyttjande av förmågor.
Inom dessa två diskursrubriker så kategoriseras den empiri som utverkas genom de sex
temana att del för del tillföra evidens till teorins validitet eller ogiltighet angående
förmågebreddens bevarande. Därmed skapas grunden för en analys som fungerar enligt
modellen; teori (strategisk kultur) – teman (analysverktyget) – kategori (diskursrubrikerna) –
sakområde (genre).

2.7 Källmaterial samt källkritik
Det finns med all sannolikhet ett antal sociala verkligheter att studera för att försöka uttyda
hur förmågebredden bevarats. Ett skulle ju kunna vara att rikta analysen mot de militära
dokument2 som ger underlag till beslut om förmågebredden. Jag har valt att inte använda
dessa dokument som källor då de är produkter innehållande många kompromisser och
därmed knappast innehåller önskade tecken på kulturella föreställningar. De sociala
verkligheter jag istället valt som källor omfattar fackpressen representerat av Kungliga
Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (KKrVAHT) och Försvarsmaktens
publikationer riktade till sin anställda personal i form av tidskrifterna Insats & Försvar och
Försvarets Forum. De omfattar en såväl tillräklig som rimlig mängd och bredd över de
diskurser som kan ge oss en bild av hur en strategisk kultur påverkat förmågebreddens
upprätthållande. Därutöver ger de uttryck för kulturella föreställningar genom den debatt
som genomförs i det förstnämnda diskurssamhället och styrkande av den organisatoriska
självbild som genomförs i det andra. Källmaterialet är ju således antingen skrivet i ett
debattsyfte eller för att informera personalen och styrka självbilden varvid ett
tendenskriterium måste framhållas för samtliga källor. Detta kan dock i detta arbete
avfärdas då ju min uppsats själva idé handlar om att inom detta verksamhetsfält uttyda en
strategisk kultur som kan hjälpa till att förklara hur förmågebredden bevarats. Det empiriska
materialet som undersöks avgränsas i tid mellan januari 2007 och mars 2009. Anledningen är
att januari 2007 är den tidpunkt då ÖB Syrén fäster i skrift att förmågebredden bestått på
bekostnad av systemkritiskt små förbandsvolymer (Syrén, 2007, s. 35f). Det bortre
perspektivet om mars 2009 motiveras av att det är då beslut om IO 14 fattas i och med
2

Försvarsmaktens produkter för långsiktig planering och utveckling samt budgetunderlag
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riksdagsbeslutet om FB 09. Det är alltså mellan dessa två händelser som jag vill identifiera
hur diskursen om förmågebreddens bevarande ter sig, trots att frågeställningen först belysts
av ÖB och därefter beslut fattas om en ny insatsorganisation, med samma förmågebredd.
Inom den aktuella tidsperioden gavs 13 nummer av KKrVAHT ut. Dessa omfattade drygt 160
artiklar av vilka drygt 30 handlade om problemet. Inom ramen för det andra
diskurssamhället så har min jakt efter källorna inte givit samma 100%-iga utfall. Trots
efterforskningar i Anna Lindhbibliotekets tre filialer så har inte alla nummer av tidskrifterna
Insats och Försvar samt Försvarets Forum från den aktuella tidsperioden gått att
tillgängliggöra. Biblioteket kan inte redogöra över var alla nummer från de aktuella
årgångarna är. Det samlade läget av utgivna nummer som jag under detta arbetes gång
kunnat ta del av är Insats och Försvar under 2007 till 2008 (minus nr 4 2007) samt Försvarets
Forum 2009 t.o.m. mars månad. Förvisso hade det varit intressant att läsa de båda
tidskrifterna parallellt under hela perioden men jag anser att de nummer jag lyckats
uppbringa och analysera ändå ger en fullt tillräklig bild över de budskap Försvarsmakten via
publikationerna velat signalera gentemot sin personal under aktuell tidsperiod.
Sammantaget har jag gått igenom nio nummer av de båda tidskrifterna. Dessa omfattar
nästan 250 artiklar av vilka drygt 80 handlade om problemet. Sammantaget analyserades
alltså fler än 400 artiklar av vilka drygt 110 handlade om problemet.
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3

Tolkning och analys av dokument – diskurserna synas

3.1 Diskursrubrik 1 – Kvantitativa aspekter
Försvaret av vårt territorium och återkommande oro över den ryska utvecklingen
Genrena kring det nationella försvaret av vårt territorium och den Ryska utvecklingen som
en återkommande källa till oro uttrycks återkommande i diskursen. En ”till synes
oåterkallelig *… väg har+ anträtts bort från existensförsvaret”. Försvaret har blivit för dyrt
och vi kommer allt närmare ett framtvingat vägval av vad pengarna räcker till samt att
Försvarsmakten inte ”bäddat väl för sig” i detta avseende (KKrVAHT, 2008:1, s. 113). Andra
sjunger det nationella försvarets lov kontra de internationella insatserna. ”Vi kommer heller
inte att ha råd med en sådan verksamhet. Vi måste i stället ägna kraft åt att skydda vår egen
demokrati och vår frihet, det vill säga vår nation och vårt statsskick” (KKrVAHT, 2007:2, s.
110f). Tongångar kring det av Åselius benämnda folkförsvaret och tillhörande krav på stora
förbandsvolymer återfinns i diskursen genom uttryck som att försvaret ”bör vara en
folkrörelse, en organisation där några bär vapen, andra deltar eller stöttar efter bästa
förmåga” och att ”inriktningen idag mot ett så kallat smalare men vassare försvar är alltför
ytligt underbyggt” och skulle ”bli en snabb och enkel affär för en stormakt att klara av” då
förbanden är för få. Åsikter att försvarets planering har styrts av en militärromantisk
föreställning om nyttan av militära insatser för att bekämpa terror och sprida demokrati förs
fram genom att exemplifiera med att en angripare av Sverige inte kan mötas med en ”käck
offensiv” och i övrigt symmetriska medel och metoder. Istället borde angriparen mötas av
”många små förband med hög rörlighet och små signaturer som genom en tidsvinnande
defensiv strider genom kvantitet och uthållighet” (KKrVAHT, 2007:6, s 68).
Folkförsvarets lov som en motreaktion till hökteknologiförsvaret fortsätter att
känneteckna diskursen. Försvaret hade redan under 1970-talet börjat prioritera ”vapnens
och materielens fördel” samt att obalansen gentemot soldaten och des färdigheter bara ökat
sedan dess. ”Nu synes strävan vara att anskaffa så kvalificerade vapen- och materielsystem
som möjligt och att bemanna förbanden med så få soldater som möjligt”. Den här trenden
kan inte bibehållas ”om vi till rimliga kostnader skall försvara Sverige”. Tvärtom, anses det,
bör vi nu först bygga upp kvantiteten, det vill säga så många soldater som möjligt med ett
minimum av kostsam vapen- och materielteknik (KKrVAHT, 2008:2, s111f). Den till det egna
territoriet kopplade aspekten uttyds genom att försvaret inte längre har någon ”officiell
uppgift att ens förbereda någon åtgärd för att bygga upp ett försvar som kan försvara vårt
land”. Insatsförsvaret anses förvisso ha hög kvalitet men ”är alldeles för litet för att utgöra
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ett försvar”. Det framhålls att det är märkligt ”att det nya försvaret nästan enbart går ut på
att skicka svenska soldater utomlands”, tvärtemot vad som menas har varit ett av
huvudargumenten för vår 200-åriga neutralitetspolitik (KKrVAHT, 2008:1, s. 76).
Angående oron för den ryska utvecklingen anses aktuella moderniseringsplaner för de
ryska väpnade styrkorna påvisa att ”*t+illväxten i ekonomin med ökande försvarsanslag och
förbättrad tekniskvetenskaplig potential har skapat grund för kvalitetsmässig förnyelse”.
Därutöver framhålls den ryska ambitionen att uppnå den ”mycket konkreta *…+ uppgiften
som skulle möjliggöra att samtidigt kriga i en global konflikt, i en regional konflikt och om så
krävs i några lokala konflikter” (KKrVAHT, 2007:3, s. 63f). På våren 2008, innan
Georgienkriget, uttrycks att utvecklingen i Ryssland och att den alltmer aggressiva hållningen
gentemot forna sovjetrepubliker i kombination med ambitioner om militära materiell
upprustning kan tolkas som oroväckande (KKrVAHT, 2008:3, s. 87 och 92). Sedan sker då
Georgienkriget i augusti 2008 och kort därefter uttrycks att de ryska vapnen i Georgien visar
att en maktbalans har skiftat på vad Ryssland ser som sin egen bakgård. Vad ”som skett
ändrar visserligen knappast grunderna för svensk säkerhetsstrategi, men det kan inte undgå
att få konsekvenser för vår bedömning av den miljö i vilken den ska verka”. Det framställs att
det ”ser ut som att en politiskt ny verklighet etablerats” genom att Ryssland stärkt ”sitt
inflytande inom den gamla sovjetiska maktsfären” (KKrVAHT, 2008:5, s.74). Därefter sätts
Georgienkriget i en svensk försvarsmaktskontext genom att framhålla att ”augustikriget i
Georgien har skakat om det svenska försvarsetablissemanget och satt ny fart på debatten
om vad vi egentligen gör för att mer traditionellt skydda Sverige och svenskt territorium”.
Det framhålls samtidigt att en ”försvarsskuta vänder hur som helst långsamt” och tonvikten
lär ”fortsatt ligga på utlandsinsatser i samverkan med andra. Det är den verkligheten vi i
varje fall tills vidare har att förhålla oss till” (KKrVAHT, 2008:6, s 99).
I Insats & Försvar kan de nationella uppgifterna summeras i två perspektiv. Å det ena
framhålls det nationella försvaret i relation till de internationella uppgifterna. För ”mycket
fokus på det internationella har fått det nationella att komma i skymundan” (Insats &
Försvar, 2007:1, s. 18). På samma tema påpekas att förbanden inför FB 09 i första hand
dimensioneras för de fredsfrämjande insatserna, men också, i andra hand, kan användas
inom Sveriges gränser. Samtidigt påtalas också hur osäkerheter i Rysslands utveckling kan få
konsekvenser för försvaret och att dessa faktorer inte var närvarande bara några år tidigare,
vid FB 04 (Insats & Försvar, 2008:2, s. 6f). Å det andra perspektivet framhålls hemvärnets
behov för den nationella dimensionens och den folkliga förankringen. Detta exemplifieras
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inom diskurssamhället av artiklar som t.ex. beskrivs hur hemvärnet under efterarbetet med
en storm i södra Sverige fick beröm för sina insatser och att försvaret representerade en
känsla av att ”folk känner sig trygga när det kommer någon i uniform” (Insats& Försvar,
2007:1, s. 25). Insändare från försvarets personal utgör ytterligare röster för att ”Hemvärnet
behövs” och inte längre kan minskas i numerär. Den folkliga förankringen belyses i en artikel
med rubriken ”Folkrörelse i gungning” som tar upp det stora manfallet från frivilligrörelsen i
fotspåren av försvarets professionalisering (Insats & Försvar, 2007:1, s. 62 och 2008:3, s.42).
De minskade förbandsvolymerna
Inom genren om de alltmer minskande förbandsvolymerna framställs det irrationella i att
försvarets förbandsnumerärer minskar så kraftfullt ned till nivåer då de inte kan anses
tillföra något reellt värde. ”Det gick ett sus genom församlingen” då officeren från
högkvarteret presenterade att ”den nationella reserven” utgjordes av ett mekaniserat
kompani. ”Var det verkligen allt?” (KKrVAHT, 2007:2, s. 99f). Angående förmågebredden så
uttalas att ”*i+nga stora förmågor hade tagits bort utom möjligen kustförsvaret. Allt fanns
kvar: armé, flotta, flyg. De kvarvarande förbanden borde ju då räcka till både det nationella
och det internationella”. Men det gör de inte, särskilt inte vad det gäller markstridskrafterna.
Dessa ligger på en sådan numerärt liten nivå att de inte utgör något ”avstamp för *… ett+ nytt
folkförsvar med trovärdig operativ förmåga, såvida inte ett idag svårförutsebart krisläge
utlöser ett säkerhetspolitiskt snarast revolutionärt tänkande med tonvikt på ökad militär
värnkraft” (KKrVAHT, 2008:3, s 74 och 80f). Förbanden behöver inte vara i teknologins
framkant – ”det dyraste [är] inte alltid är det bästa” men förbandsvolymerna behöver ökas
och det är ”rimligt att anta att arméns krigsorganisation bör vara avsevärt större än vad den
är idag” (KKrVAHT, 2007:4, s. 59f). Flygstridskrafterna är nu på väg mot ”kritiskt låga nivåer”
och utökningen av uppgiftsspektrumet sker parallellt med en successiv reducering av
numerärer. Här uttrycks att även om ”våra plattformars tekniklösningar *…+ torde hålla
högre klass än någonsin” så är ”den uppfattade diskrepansen mellan möjliga uppgifter och
tillgängliga resurser redan nu så stor, att det inte längre kan göras trovärdigt, att
luftstridskrafterna kan leva upp till våra beslutsfattares förväntningar” (KKrVAHT, 2007:5, s.
33f). Det framtonar en ”slags obalans mellan en kompetent expeditionskapacitet och en
’oförsvarad’ småstat, som dock fortfarande ligger där det ligger” visavi Ryssland. Här bedöms
att ”luftstridskrafternas kvantitet, såväl materiellt som personellt, är på gränsen och kommer
att passera densamma för att göra det trovärdigt att vi ensamma kan lösa de av
statsmakterna tänkta uppgifterna” (KKrVAHT, 2008:4, s. 6ff).
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I ett perspektiv av det utökade uppgiftsspektrumet så menar någon att det framstår som till
synes nödvändigt ”att överväga att mönstra ut bl.a. artilleri, luftvärn, ubåtar och
amfibieförband ur organisationen” (KKrVAHT, 2007:5,s. 131). Någon annan berör frågan om
det inte är ”dags att ifrågasätta en av våra heligaste kor, förmågebredden”. Här betonas att
försvaret själva måste ta tag i denna fråga när inte statsmakterna längre ger de finansiella
förutsättningarna för att upprätthålla hela ”vår traditionella förmågebredd”. Det framhålls
att försvarets resurser ”måste satsas där de kan ge efterfrågad operativ effekt” dock
utveckla inte vari detta ligger (KKrVAHT, 2007:5, s. 75). Angående förmågebredden så
framförs det att flera nationer efter millennieskiftet har övergivit stridsvagnssystem till
förmån för medeltunga stridsfordon. Bland dessa länder fanns bl.a. Belgiens och Kanada. De
senare tvingades dock revidera sitt beslut ”då insatserna i Afghanistan olycksaligt visat på
dessa fordons undermåliga överlevnadsförmåga”. Istället köpte de tillbaks 120 övertaliga
stridsvagnar från Holland. Trenden med övergång mot lättare stridsfordon kom m.a.a. detta,
och inte minst USA:s erfarenheter i såväl Irak som Afghanistan, minst sagt på skam
(KKrVAHT, 2007:5, s. 84). Här ser vi alltså exempel på hur nationer som tillsynes inte
upplevde något behov av stridsvagnar således minskade sin förmågebredd på området.
Kanada fick dock omrevidera då det internationella behovet ånyo uppvisade behov av denna
förmåga. Det konstateras vidare att de minskade förbandsvolymerna kommer att få
konsekvenser, då minskade soldatvolymer medför att armén inte längre klarar sina uppgifter
varken i väpnad strid eller internationellt (Insats & Försvar, 2007:2, s. 56f).
Minskade volymer gäller även de ekonomiska medlen. Driftskostnaderna för det insatta
insatsförvaret är större än tidigare och nu planeras 850 miljoner att överföras från
materielkontot till driften. Detta utpekas av ÖB Syrén som ”en kortsiktig lösning. Att köpa
mindre materiel *…+ är att inteckna framtiden. Så kan vi inte hålla på. Därför behöver vi ett
snabbt och klart besked i form av höstens försvarsbeslut.” Samtidigt framför Syrén också att
mängden materiel är under minskande. Minskningen av antalet Gripen flygplan från 204 till
100 på tre år tas som exempel (Insats & Försvar, 2008:1, s. 41). Det framförs sedan av ÖB
Syrén att trots politikernas höga mål för försvaret, så ”måste vi nu acceptera att det faktiskt
handlar om en sänkning av ambition och förmåga”. Ytterligare drygt två miljarder skall
överföras från materielinköp till förbandsdriften. Detta medför att flera planerade
materielinköp stryks. ÖB menar att ambitionssänkningen ändå utgår från att vi idag har
världens bästa fjärde generationens flyg, världens bästa dieseldrivna ubåtar, förmodligen
världens bästa korvettsystem, stridsfordon och stridsvagnar i världsklass men att vi i
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framtiden kommer att tvingas nöja oss med att ligga jämsides med andra små europeiska
länder när det gäller förmåga. ”Vi kan inte ha världsklass på allting” (Insats & Försvar,
2008:3, s.5ff ). Av de besparingar som beslutats på drygt 2 miljarder med anledning av
överflytt av medel till förbandsdriften inkluderas att anskaffning och utveckling av system
såväl avbryts som reduceras.
Den solidariska fördelningen – ”alla får sin del av kakan”
En titt på ”listorna” över miljardbesparingarna ger vid handen att fördelningen är solidarisk
utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Här träder alltså genren om att ”alla får sin del av
kakan ” fram i form av att det blir ”alla får ta bort något” (Insats & Försvar, 2008:3, s.60).
Genren uttrycks vidare i diskursen att försvarsgrenarna sedan 60-talet fått, på decimalen,
oförändrade relativa andelar av försvarsbudgeten oavsett hur omvärlden sett ut. Det
framställs som att detta återspeglar en brist på strategiskt perspektiv och att försvaret
istället sett det som sin uppgift att bevara sig självt i enlighet med ”stabskompromissen”. Här
menas att försvaret som kollektiv bara förmår hålla en tanke i huvudet på en gång; under
det kalla kriget materielplanerna och nu de internationella insatserna. Som en följd av det
påtalas vikten av att de nationella uppgifterna inte glöms bort och att Ryssland är en av
realiteterna för detta (KKrVAHT, 2008:3, s. 93ff och 96f). Nordic Battle Group (NBG) 08
framhålls drivit utvecklingen snabbt mot de internationella insatserna. Sverige har varit först
med att samla alla deltagande länder till en gemensam slutövning inför beredskap med en
Battle Group (Insats & Försvar, 2007:3, s. 20). Under den tid NBG 08 togs fram och övades
inför sin beredskapsperiod är det tydligt hur diskursen målar upp en bild av förbandet som
en motor för arméns transformering bort från de sista kvarvarande tecknen på det
pliktbaserade invasions-/folkförsvaret till ett genomprofessionaliserat tillgängligt och
flexibelt användbart förband. En artikel visar en Sverigekarta (Insats & Försvar, 2007:3, s. 48)
där deltagande förband och övningsområden målas upp. Det är lätt att se likelsen över
”kakan” och hur alla i armén och vissa övriga förband får sin del av utvecklingen.
Arméinspektör Berndt Grundevik menar att förmågan att genomföra operationer med
markoperativ tyngdpunkt är prioriterad. Samtidigt påtalas också vikten av att över tiden
kunna hålla 2000 personer ur just markstridskrafterna insatta i operationer. Som en följd av
detta anses försvaret behöva vara dimensionerat för att kunna avvärja och avhålla från
kränkningar och incidenter där militära medel används mot svenska intressen och vårt
territorium samt bidra till internationella säkerhetsfrämjande insatser. Slutligen framhålls
vidmakthållandet av kompetenser som innebär handlingsfrihet att vid försämrat
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omvärldsläge kunna utveckla en större volym av förband (Insats & Försvar, 2008:4, s.35ff).
Här ser vi ett tydligt exempel på hur diskursen använder de internationella insatserna som
legitimering för markstridskrafterna samtidigt som den rent nationella aspekten anges som
handlingsfrihet mot osäker framtid och behov av att kunna behålla förmågor och eventuellt
öka i volym. Vikten av att uppträda i brigadstridsgrupp används som en analogi till att mer
frekvent öva inom ramen för en ”allsidigt sammansatt brigad” med ”system av system”. En
bild i artikeln visar upp ”system av system” och helt otippat finner vi här skisser på UAV:er,
luftvärnsrobotar, stridsvagnar, stridsfordon, soldater, artilleripjäser, ingenjörsförband,
underhålls- och sjukvårdsenheter. Jag ser i alla fall en koppling till arméns nuvarande
förmågebredd i de åtta truppslagen! Artikel avslutas med att generalen även argumenterar
för att Försvarsmakten behöver marin och flygvapenförband plus ett kvalificerat hemvärn.
Ett tydligt argument för försvarets förmågebredd i sin nuvarande form!
Försvarsmaktens utvecklingschef Michael Moore menar att vi har en mycket kvalificerad
försvarsmakt som tillsammans med våra insatser ger oss trovärdighet. Han menar att om vi
bara drog oss tillbaka och fokuserade på vårt eget territorium så skulle vi tappa trovärdighet
och bli marginaliserade. Moore menar vidare på att vi skall bygga försvaret inifrån och ut för
att ha en relevant förmåga i närområdet men också för att kunna möta negativa
händelseutvecklingar. Behoven sammanfattar han till ”en modern försvarsmakt med en
tillräklig volym av kvalificerade mark-, sjö- och luftstridskrafter”. Angående användningen av
resurserna så skall det däremot ske ”utifrån och in *…+ för att möta hot så långt borta som
möjligt från vårt eget territorium”. Moore menar avslutningsvis på att ”Sverige har haft
ovanligt svårt för att skapa ett insatsförsvar” och att huvudorsaken till detta har varit
svårigheterna i att acceptera förändringar avseende värnpliktsmodellen (Insats & Försvar
2008:4, s. 40ff). Här blir flera dimensioner av en strategiskkultur tydliga i balansen mellan
nationellt och internationellt, hur minskade volymer nu påtalar behov av ”tillräkliga
volymer” samt låsningen vid folkförsvaret och värnplikten.
Diskursrubrikens sista exempel är en intervju med avgående ÖB Syrén och pågående ÖB
Göranson. Här diskuteras bl.a. att ett antal stridsvagnar skall baseras på Gotland för att
kunna bemannas vid behov. Journalisten frågar Göranson om det är slut med diskussionen
om reducering av antalet vagnar nu? Den blivande ÖB:n svarar att grunden i hela vår
planering omfattar ”hela skalan när det gäller väpnad strid, både nationellt och
internationellt. I en sådan planering ingår alltid stridsvagnar. Sådana ska vi ha, sedan kan
man alltid diskutera antalet”. ÖB Syrén kommenterar därefter en fråga vilket
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manöverutrymme som en ny ÖB har med att svara ”*d+et är vissa saker som är väldigt tröga i
den här Försvarsmakten. Vi kan tala om grundorganisationen, om materiel, om
personalförsörjningssystemet, *… det+ kommer att ta långt tid och kräva mycket kraft för att
flytta på de korten!” Journalisten tar upp att Syrén i en publicerad skrift fört fram att
försvarets förmåga att ensamt försvara Sverige vid ett militärt angrepp är mycket begränsat
idag och att vi har närmat oss en kritisk massa för att kunna verka i luften, på ytan och på
marken. Syrén svarar på detta med att ”det är svårt att få rationalitet i ett vapensystem när
man bara ha en plattform, eller två av varje. Utvecklingsmöjligheterna begränsas och
sårbarheten ökas. I detta kritiska skede befinner sig luftvärn, artilleri och amfibie medan
ubåtar och en del andra system är rätt så nära”. På frågan om efterträdaren Göranson har
samma synsätt så svarar han utan att darra på manschetten ”jag kommer konsekvent att
framhålla att så länge man ställer krav på Sverige som alliansfritt så måste vi också
upprätthålla den operativa bredden” (Försvarets Forum 2009:2, s. 8-11).
Sammanfattning av diskursrubrik 1 – Kvantitativa aspekter
Diskursen målar upp en tydlig och sammanhängande bild, som av flera olika skäl, anser att
försvarets nationella perspektiv anses som mycket viktigt. Med anledning av vårt
geostrategiska läge vis a vis Ryssland har vi historiskt sett tyckt så under en lång tid. För att
vara trovärdig i det nationella perspektivet tydliggör diskursen vikten av kvantitet i
förbandsvolymerna. Men i ett motsatt förhållande kommuniceras också att försvaret i reella
termer har gått i precis motsatt riktning och kraftigt reducerat numerärerna istället.
Reduceringen har dock, precis som när förbanden skall tillföras någon utveckling, skett efter
principen om ”lika för alla”. Sammantaget får detta till följd att enär vikten av det nationella
perspektivet utmålas i diskursen så varken prioriterar eller lever försvaret i praktiken upp till
förmågan i termer om kvantitet. En återkoppling till analysverktygets sex tema för att
kontrollera validiteten medför att vi återfinner dem allihop inom diskursrubriken. Normer
för hanterande av identitet i en värld av utökat uppgiftsspektra gör sig påmind i t.ex.
Grundeviks uttalande där det klarläggs att ett kontinuerligt genomförande av operationer
legitimerar förbandsbehoven som därutöver utgör en grund för såväl nationell och
internationell förmåga. Är vi insatta i operationer så behövs vi och därmed så finns vi (kvar).
Temat om medel i form av förband och materiel återfinns frekvent inom diskursen. Ett av de
tydligaste exemplen angående medlen i form av förband och materiel är när Syrén pekar på
att den överföring av medel från materielkontot till försvarets drift benämns som ”en
kortsiktig lösning *… och+ så kan vi inte hålla på”. Temat om de minskade förbandsvolymerna
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skulle nästan kunna sägas utgöra en konstant inom diskursen som sammantaget fokuserar
på de kvantitativa aspekterna. Citatet att ”de minskade förbandsvolymerna kommer att få
konsekvenser *… som+ medför att armén inte längre klarar sina uppgifter” kan sägas
sammanfatta vad flera uttrycker inom diskursen. Spänningen mellan folkförsvaret och ett
högteknologiskt försvar gör sig gällande genom uttryck som ”nu synes strävan vara att
anskaffa så kvalificerade vapen- och materielsystem som möjligt”. Sammantaget återfinns
många uttryck inom diskursrubriken för att pendeln borde vridas tillbaka mot folkförsvaret
och bort från det upplevda nuläget av en dominans för det högteknologiska försvaret. Temat
om balansen av det nationella och internationella omfattas främst av de två perspektiven av
de som antingen anser att vi enbart skall agera utifrån nationella behov kring vårt eget
territorium och nedtona den internationella arenan till de som menar att vi behöver kunna
”både och”. Till de sistnämnda hör Moore som menar att vi, i en global samtid, skulle ”tappa
trovärdighet och bli marginaliserade”. Även oron över utvecklingen i Ryssland målas upp
genom beskrivning av stridskrafternas modernisering och Georgienkrigets signaleffekt för ett
stärkt ryskt inflytande i de tidigare sovjetrepublikerna. Diskursen sätter även denna händelse
i ett svenskt perspektiv och tar upp frågan om ”vad vi egentligen gör för att mer traditionellt
skydda Sverige och svenskt territorium”?

3.2 Diskursrubrik 2 – Kvalitativa aspekter
Genomslaget av den internationella strömningen
Genren av den internationella strömningen är tydlig inom diskursen. Det framgår att Sverige
av andra nationer anses tillhöra en utvald mellankategori av europeiska stater mellan de
stora och de små, vilka anses kunna göra mer, leverera egna bidrag och leda fredsbevarande
insatser. Vi är det enda icke-NATO-land som leder ett Provincial Reconstruction Team i
Afghanistan och lett en europeisk Battle Group. Sverige uppfattas således som en ”småstat
klart plus” (KKrVAHT, 2007:6, s.11f). Det står därmed klart att FB 04 prioritering av de
internationella insatserna givit eko i omvärlden och att de förband som försvaret idag består
av har en hög kvalitet. På temat ”tankar om det framtida försvaret” uttalar sig chefen för
högkvarteret Sverker Göranson, som menar att en ”ökad flexibilitet och användbarhet
kommer att innebära förändringar främst inom markstridsförbanden” genom en övergång
till färre typförband med ökade inslag av lättare materiel (pansarterrängbilar) med följd att
den tunga materielen (stridsvagnar) minskas. ”Detta ska ses mot den strävan som finns att
göra Försvarsmakten mer expeditionär”. Chefen för förbandsproduktionen Gunnar Karlsson
bedömer på samma tema ”att den svenska förmågebredden och strategiska rörligheten är
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godtagbar, storlek och reaktionssnabbhet är tillräcklig, medan uthålligheten är varierande”
men att Sverige inte bidrar med något som kan täcka de brister som idag finns i EU, som t.ex.
helikoptrar, satelliter, UAV eller strategiska lufttransporter (KKrVAHT, 2009:1, s.43 och 48).
De redovisade bristerna är alla sådana förbandssystem som de flesta aktörer är överens om
är eftertraktade och saknade och utgör således inget kontroversiellt. Den svåra frågan är
egentligen den som inte behandlas nämligen den om hur dessa resurser, i den mån de anses
prioriterade, skall kunna ges ökat genomslag i framtida, minskade, anskaffningar och i så fall
på bekostnad av vad?
Helt i linje med den tongivande internationella verksamheten återges också hur de olika
förbanden söker legitimitet för sin existens på den internationella arenan. De marina
minröjningsförbanden söker nu nya uppgifter vilket en artikel med rubriken ”Dykare i öknen”
tydligt gör gällande. Med samma motiv redogörs det hur marinens korvetter har visat på att
systemet i en internationell jämförelse är både uthålligt och har hög kompetens såväl
tekniskt som personellt (Insats & Försvar, 2007:1, s. 36f och 39). Amfibieförbanden har också
siktet inställt på de internationella insatserna som ett unikt förband (Insats & Försvar,
2007:2, s. 42f). Därefter återkommer en artikel om det internationella amfibieförbandet som
nu skall skickas på insats till Tchad. Enär landet saknar kuster så är stridsbåten ersatt av
landfordon (Insats & Försvar, 2007:3, s. 65). Inom flygvapnet beskrivs hur det flygande
radarspaningssystemet FSR 890 kommer att utvecklas så att det kan användas på den
internationella arenan. Även flygbasjägarna övar för internationella uppdrag genom att
kunna hantera den efterfrågade förmågan att undsätta personal som landat på fientligt
territorium. En annan artikel med rubriken ”Hellre mer vatten än en livbåt i
överlevnadsvästen” pekar tydligt på det faktum att flygvapnets piloter inte längre bara har
att operera mot en landstigningskaka över Östersjön. Nu innebär de internationella
insatserna att piloterna måste ha utbildning inom överlevnad på marken i den mån de
hamnar på fientligt territorium. Flygbasförbanden framställs genom att ”*f+å kan bygga en
flygplats på tre dagar”. De tidigare enbart nationellt inriktade flygbasbataljonerna har nu
utvecklat en T-variant där T står för transportabel. Ett reportage beskriver deltagandet i
övningen Red Flag i USA där Sverige visade också för andra nationer att JAS 39 Gripen är
redo för internationella insatser (Insats & Försvar, 2007:1, s. 47, 2007:2, s. 8f, 2007:4, s. 50f
samt 2008:3, s. 47f och 50). Även ingenjörstrupperna vill vara med på tåget och sätter upp
förband som står i internationell beredskap (Insats & Försvar, 2008:1, s. 19). Till och med
hemvärnet vill identifiera sig med de internationella insatserna: ”Tidigare har hemvärnet
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varit mer bevakningsverksamhet *… men nu+ krigar vi som övriga förband *… och+ det är vårt
mål att åka på utlandstjänst inom hemvärnet också” (Insats & Försvar, 2007:2, s. 33).
I en artikel med insatschefen Anders Lindström diskuteras försvarets internationella
insatser och NBG 08 ”det handlar [numer ofta] inte om peacekeeping eftersom det [i många
lägen där en insats kommer in] inte finns någon fred att bevara. Verkligheten är peace
enforcement, att med militärt våld skapa något som liknar fred. Till det behövs bra mycket
mer än en rakryggad soldat.” Lindström menar också på att definitionen av uppgiften
separation by force medför att olika krav på materiel ställs och att NBG 08 t.ex. saknade
stridsvagnar (Insats & Försvar, 2008:4, s.6f). Här är ett tydligt exempel på hur diskursen
framhåller vikten av kvalitativ materiel. Det räcker inte att vara ”rakryggad” – en stridsvagn
hjälper också till! Att de aldrig hittills har använts för de internationella uppgifterna verkar
inte förändra diskursen. De finns ju hemma i ladorna och kan således i teorin uppbringa
legitimitet för ett hot mot vårt territorium eller ett teoretisk användande i ”bra att ha
termer” för den internationella verktygslådan. I den mån våra politiker går med på att släppa
lös ett sådant materielsystem utanför rikets gränser. Ett sådant användande skulle sannolikt
inte motarbetas av förbanden som i linje med att ”alla skall med” låter förbanden öva på
även sådana internationella scenarions (Insats & Försvar, 2008:4, s.22). Sådana
internationella scenarier gäller för övrigt också för artilleriförbanden (Insats & Försvar,
2008:4, s.29) som sannolikt i en svensk politisk kontext är lika, eller ännu mer, avlägsna att
skicka på insats utomlands än stridsvagnar.
Devisen internationellt gångbara för att berättiga sin existens klingar dock tydlig i många
av de omnämnda förbanden och förmågorna. I en intervju med dåvarande försvarsminister
Mikael Odenberg framhålls att ”vi skall höja vår ambition och kunna göra mer för att bidra
med fred och säkerhet internationellt än vad vi gjort hittills”. Han menar också på att
”Sverige är ett fantastiskt land, vi har utvecklat egna ubåtar, flygplan, stridsvagnar,
stridsfordon och ytattackfartyg”. Därefter framhålls av ministern att hemvärnet har en
mycket viktig roll och att han vägrar ställa internationella insatser mot nationellt försvar
(Insats & Försvar, 2007:2, s. 19ff). Här kommuniceras tydligt vikten av det internationella
perspektivet men även materielens betydelse och den nationella aspekten.
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Strävan efter modernitet
Diskursen innehåller också olika strömningar kring moderniseringar. Några menar att det
skall ske med det nationella försvaret i fokus, andra för interoperabilitet på den
internationella arenan. Ett exempel på de förstnämnda argumenterar för att någon
”diskussion kring försvarets förmåga om vi blir angripna *…+ eller i en krissituation skall
hävda våra rättigheter som en fri och obunden nation” ej förs i tillräcklig omfattning. Här
poängteras att det inte skapas rätt förutsättningar för ”den modernisering av det svenska
försvaret som behövs för att kunna hantera olika väpnade aktioner som är tänkbara mot vårt
land”. Aktören menar sedan att de marina stridskrafterna reducerats med motiveringen att
en kustinvasion inte är aktuell i dagens kontext (KKrVAHT, 2007:1, s. 76). Även en aktör som
sjungit folkförsvarets lov menar att det inte går att vara ”för en massarmé med enkla vapen
och därutöver intet”. Han menar att arméförbanden ska utvecklas till att bli ”minst lika
framstående inom sin profession som JAS 39 och marinens moderna ubåtar visat sig vara
inom sina” (KKrVAHT, 2007:4, s. 60). Som en mer tydlig motpol mellan kvalitet och kvantitet
hävdar en aktör att ”en massarmé är ingen lösning” och att vi istället för en defensiv strategi
med förband av enklare karaktär borde ta tillvara på vårt högteknologiska kunnande. Då vi
till stora delar är ”omgivna av hav som en angripare måste utnyttja eller komma genom
luften”. Därför skall vi ”*s+e till att det finns högkvalitativa system som kan verka medan
fienden är till sjöss, i luften eller kanaliserad till vägar”(KKrVAHT, 2007:3, s83ff). Tydliga
kopplingar till högteknologiförsvaret således.
På delvis samma tema hävdas att vår effektbestämmande materiel inom förmågebredden
inte bör vara äldre än 20 år i förhållande till en eventuell motståndare för att vara relevant
och att försvaret idag har materiel som svarar mot de flesta sådana krav. Det framhålls dock
att detta läge snabbt kan eroderas och att försvaret investerar för lite pengar på sin
materielstock för att upprätthålla förmågebredden (KKrVAHT, 2007:5,s. 131). I ett både ochperspektiv framförs argument för att Sverige behöver ett modernt insatsförsvar, med såväl
folklig acceptans som nationell och internationell förmåga. Här menar aktören på att de
väpnade styrkorna inte själva skall ge råd till politikerna om de internationella insatserna
beroende på vilka resurser vi har, ”vilket nu tycks vara fallet”. Å det nationella försvaret
argumenteras för att vi inte ska ”vrida klockan tillbaka och motivera detta med ett mer eller
mindre påhittat militärt hot av ’lagommodell’ mot landet” (KKrVAHT, 2007:3, s. 81).
Flygvapnet har ”genom den höga tekniska nivån *…+ byggt militära system, som i flera
avseende varit väl i paritet med de bästa inom västvärlden, men som nu behöver modifieras
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*…+ för att kunna skapa den nödvändiga interoperabiliteten” (KKrVAHT, 2008:4, s. 11). Till de
som menar att försvaret skall moderniseras ur ett internationellt perspektiv återfinns de som
argumenterar för att framtidens krav på flygstridskrafterna är och bör vara ”hög flexibilitet
och mångsidighet” och att denna strategi därmed talar för en ”stor förmågebredd” för
flygstridskrafterna (KKrVAHT, 2007:2, s. 9). Här argumenteras också för att ”förmågan till
egen robust tilltransport av tyngre utrustning och underhåll krävs för att Sverige ska vara en
aktör att räkna med”. Därmed bör Försvarsmakten ”anskaffa ett specialfartyg som kan
utgöra en plattform för övning, transport, insats och underhåll av insatta förband, men även
ha kapaciteten och möjligheten att utgöra bas för exempelvis sjukvård vid en civil katastrof”
(KKrVAHT, 2007:1, s. 19 och 27).
Moderniseringen tar sig till sist uttryck i ett flertal specifika exempel över materielsystem.
Det moderna luftoberoende ubåtssystemet framhålls som ett exempel på försvarets
spjutspetsteknik. Sverige har idag den enda ubåtsflottan i hela världen som är utrustat med
detta (Insats & Försvar, 2007:1, s. 34). Även amfibieförbanden omnämns i form av tillförsel
av moderna svävare och en ny unik dykgruppbåt till attackdykarna (Insats & Försvar, 2007:1,
s. 40 och 2007:2, s. 45). Artillerisystemet Archer presenteras i en artikel som ett
högteknologiskt system för folkförsvaret. Extrem räckvidd och precision kombinerat med
enkel betjäning och service (Insats & Försvar, 2008:3, s.21f). Även JAS 39 Gripen omfattas av
modernisering och i en notis beskrivs hur 31 av dessa skall moderniseras samtidigt som det
totala antalet flygplan minskas. Systemet förses också med lufttankningsförmåga för ökad
uthållighet och räckvidd (Insats & Försvar, 2007:2, s. 51 och 2008:1, s. 34f). Ett annat
reportage om JAS omfattar presentationen av den nya Super Gripen N/G (Next Generation).
Artikeln omfattar flygplanets nya prestanda men det går inte att misstolka den stolthet som
artikeln förmedlar om systemet; ”knappt någon kunde tänka sig att JAS 39 skulle komma att
bli en svensk exportframgång, att svensk flygindustri skulle konkurrera på världsmarknaden
med etablerade stridsflygsnationer som USA, Storbritannien och Frankrike”. Andra citat som
förmedlas är ”världens bästa flygplan”, ”det bästa plan som kan fås för pengar” och
”kostnadseffektivt system i absolut världsklass”. Därutöver förmedlas också den tydliga
bilden av system som nu alltmer saluförs gentemot interoperabilitet och möjlighet till
deltagande i internationella insatser (Insats & Försvar, 2008:2, s. 43ff).
NBG har utrustning av världsklass lyder rubriken till en intervju med styrkans Force
Commander Karl Engelbrektson. Sverige vill vara en förebild för hur en Battle Group sätts
upp och NBG 08 innehåller ”mycket styrka; två till tre kompanier på marken, två kompanier
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för individuell eld med splitterskyddade fordon, helikoptrar i luften och över detta JAS
Gripen insvepande då och då” (Insats & Försvar, 2007:3, s. 5ff). På samma tema att vara stolt
över och framhålla ”moderniteten” så påtalar arméinspektören Berndt Grundevik att armén
faktiskt kan mobilisera 55 000 soldater, hemvärnet medräknat, alla modernt rustade (Insats
& Försvar, 2007:3, s. 66). Många av de materielsystem som omnämns avseende en
modernisering är intressant nog sådana som oftare än andra tidigare beskrivits som sådana
förmågor som skulle kunna ligga först i raden att avvecklas vid en minskning av
förmågebredden. Jag tänker här närmast på artilleri, amfibie och ubåtar.
Önskan om effektivitet
Genren om effektivitet uttyder att ”det svenska försvarets nuvarande verksamhet i många
avseenden resulterar i liten militär kapacitet i förhållande till utgifterna”. Här menas på att
man ”bör pröva om den militära nyttan av de sista stegen mot topprestanda verkligen
motiverar den i allmänhet med prestanda eskalerande kostnaden”. Arméförbanden anses
t.o.m. kunna öka förbandsnumerärerna med nuvarande utgiftsnivå i den mån
kostnadsbesparande influenser från bl.a. Finland och Danmark lyckosamt skulle kunna
inkorporeras. Angående stridsvagnar, stridsfordon och artilleri så exemplifieras dessa som
materielslag som är viktiga för det nationella försvaret men som idag inte prioriteras inom
insatsförsvaret. Här finns en uppfattning att man borde skilja på materiel som skall användas
för nationellt försvar respektive internationella uppgifter (KKrVAHT, 2007:6, s. 38 och s47ff).
Argumentationen att svenska vapen- och materielsystem är dyrare än jämförelseländerna
Finland och Danmark fortsätter. Frågan ställs om inte modernitetsbedömningarna inom
svenska försvaret var orealistiska redan i början av 1990-talet. Försvaret måste nu ”utveckla
en djupare förståelse för hushållning med försvarsutgifterna” (KKrVAHT, 2008:3, s. 64ff). En
annan aktör menar att det förefaller alltmer svårt att prioritera i dagens komplicerade läge
av hot och risker. Det ”är mänskligt att söka anledningar till att prioriteringar inte behövs”
men att det ändå måste göras därför att ett ”försvar som inte inriktas ger liten effekt för
pengarna”. Denna tes ligger i linje med den tidigare framförda om att Svensk
försvarsförmåga är dyrare på avseende bl.a. produktion och materiel än några av våra
jämförbara grannars. Här menas det på att perspektiven försvåras av att ”alla pläderar för
att just deras delar passar i ett mindre försvar” (KKrVAHT, 2008:5, s. 106f).
Diskursen för också fram en bild av hur ett nytt ledarskap för försvarets ledning genom
s.k. resultatkontrakt skall öka effektiviteten och knyta Försvarsmaktens strategiska mål till
den genomförda verksamheten. Önskan om effektivitet och ökad handlingsfrihet med
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försvarets resurser samt balans mellan insatsförmåga och framtida utveckling framstår som
tydliga drag (Insats & Försvar, 2007:1, s. 20). Kort innan FB 09 skall beslutas ges dels en bild
över hur försvarets produktionsorganisation med regementen och skolor m.m. överstiger
insatsorganisationens behov och att detta skapar oro hos personalen om förestående
förbandsnedläggningar. Samtidigt presenteras hur ÖB Syrén överlämnar en målbild för IO 14
som kännetecknas av ”tillgänglighet, användbarhet och inga värnpliktiga”. Citat om förslaget
från andra media finns därefter återgivna. Försvarsminister Tolgfors menar att ”*f+örslaget är
precis i linje med regeringens önskan *…+. ÖB har visat på att man kan använda pengarna på
ett mer effektivt sätt för att få en förhöjd försvarsförmåga”. ÖB Syrén själv menar att ”*v+årt
försvar skall bli mer tillgängligt. Den ordningen vi har idag innebär att vi inte har den
tillgängligheten. Att öka tillgängligheten och beredskapen kostar mycket pengar”. I kontrast
till dessa perspektiv konstaterar Ove Tirud, ställföreträdande chef vid Lv 6, att ”det viktigaste
beskedet för Halmstads del är att det ska fortsättas att utbilda soldater på
Luftvärnsregementet” (Försvarets Forum 2009:1, s. 12 och 15). Spänningen mellan
effektivisering och det egna skråets överlevnad blir inte tydligare än så!
Sammanfattning av diskursrubrik 2 – Kvalitativa aspekter
En tydlig bild av den internationella strömningens centrala position och stora vikt framstår
som central inom diskursen. Uppbackad med termer om återkommande modernisering och
önskemål om högre effektivitet påvisas sammantaget de kvalitativa aspekternas starka
ställning inte bara inom diskursen utan också i reella termer inom insatsförsvaret.
Materielens kvalitet är ett annat område som framstår som centralt inom diskursen. Det
kommenteras ofta och framställs då i termer av starkt positiva värdeord. Några tydliga
exempel är; dåvarande försvarsminister Odenberg menar att ”Sverige är ett fantastiskt land
*som…+ har utvecklat egna ubåtar, flygplan” m.m., den nya ”Super Gripen N/G” beskrivs,
med icke dold stolthet, som ”världens bästa flygplan” och på samma sätt saluförs NBG 08
med att ha ”utrustning i världsklass”. Diskursen ger t.o.m. exempel på att inte ens aktörer
som i stort önskar värna kvantitet vill göra avkall på kvalitet genom uttryck som ”de nya
arméförbanden blir minst lika framstående *…+ som JAS 39 och marinens moderna ubåtar”.
Inom diskursrubrik 2 återfinns fem av analysverktygets sex teman. Vi skall se vad som saknas
och varför. Det första temat om normer för hanterandet av identitet i en värld av utökat
uppgiftsspektra är tydligt i den bild som Sverige signalerat till omvärlden genom att leda
såväl Provincial Reconstruction Team som Battle Group i den ambition som Huldt uttrycker
som en ”småstat klart plus”. Därutöver menar Engelbrektson att Sverige med NBG 08 vill
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vara en förebild för hur en Battle Group sätts upp. Även diskursrubrik 2 delar den bild som
återfanns i diskursrubrik 1 angående frekventa kopplingar till temat om medel i form av
förband och materiel. Lindström menar att de uppgifter som NBG 08 skulle kunna hantera
kopplades till olika ambition avseende materiel och att t.ex. stridsvagnar saknades för att
kunna lösa de eventuellt mest svåra uppgifterna. Diskussionen om de minskade
förbandsvolymerna utgör inget problem inom diskursen då den återges i uttryck som ”en
massarmé är ingen lösning” eller när general Karlsson menar att vår ”storlek och
reaktionssnabbhet” är tillräklig. Folkförsvaret återspeglas endast vid några få tillfällen inom
diskursen. Ett exempel handlar betydelsen av insatsförsvarets folkliga acceptans och ett
annat framhålls då artillerisystemet Archer presenteras som ett ”högteknologiskt system för
folkförsvaret”. Ett bra exempel på det upplevda mervärdet av att kunna kombinera
folkförsvaret med högteknologi. Då täcks alla in och ingen behöver ”vara utanför”. Temat
om nationellt respektive internationellt fokus är genomgående inom diskursrubriken som
har internationaliseringen som en av de ingående genrerna. Bäst karaktäriseras ändå det
internationella perspektivets centrala position inom insatsförsvaret genom hur t.o.m. det
traditionellt territoriellt bundna hemvärnet ”krigar som övriga förband” och också har som
mål att åka på utlandstjänst. Pendeln kan nog inte sägas peka mer åt de internationella
insatserna än så. Den pekar t.o.m. så kraftigt åt detta perspektiv så att temat om oro för den
ryska utvecklingen inte ens omnämns inom diskursrubriken.
Med analysen gjord och sammanfattade i de båda diskursrubrikerna i termer av de fyra
plus tre genrerna och validerade genom analysverktygets sex teman så har vi tillräkligt med
information för att kunna svara på uppsatsens frågeställningar.
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4

Slutsatser

4.1 Resultat – liktydiga men ändå dissonanta budskap
Sammantaget så konstateras att de två diskurssamhällena KKrVAHT samt Insats & Försvar
och Försvarets Forum innehåller relativt likartade budskap kopplat till de genres som
diskursanalysen ger vid handen. De skillnaderna som ger uttryck för kulturellt betingade
mönster framträder inte förrän vi kategoriserar empirin utifrån de identifierade
diskursrubrikerna.
”Den fullständiga meningen av ett tecken syns först när det sätts i ett sammanhang. Kontexten
(sammanhanget) spelar avgörande roll för tolkningen av språket”. (Dodig-Crnkovic, 2010, s. 18)

Likt citatet ovan så måste vi alltså sätta diskursanalysen av det empiriska materialet i ett
sammanhang för att det skall ge oss någon mening. Denna mening karaktäriseras därför av
den tidigare forskningen om svensk strategisk kultur och de för diskursen identifierade
entiteterna om kvantitet och/eller kvalitet. För att formellt svara på uppsatsens
forskningsfrågor så blir mitt resultat som följer:

1. Hur ter sig diskursen om Försvarsmaktens organisering och förmågor i fackpressen
utifrån begreppet strategisk kultur?
Analysen uttyder inte en utan två diskurser av strategisk kultur. Det handlar om kvantitet
respektive kvalitet. Å ena sidan satsar Försvarsmakten sin identitet i fackpressen på att
personalen skall vara stolta över den högteknologiska materielen. Samtidigt ger debatten i
KKrVAHT uttryck för att personalen också anser materielen som en central fråga av såväl
kvalitativa som kvantitativa skäl och mot bakgrund av såväl nationell som internationell
verksamhet. I analysen framgår dock att termerna av kvantitet och kvalitet inte är förenliga
inom insatsförsvaret. Medlen räcker helt enkelt inte till för att inom den nu valda säkerhetsoch försvarspolitiska inriktningen prioritera såväl kvalitativ materiel som stora kvantiteter.
Den internationella arenans krav på interoperabilitet medför således att de kvalitativa
aspekterna i reella termer tilldelas en närmast hegemonisk ställning inom insatsförsvarets
militära strategiska kultur. Diskursernas kamp à la Lindqvist är därmed avgjord! Med grund i
Åselius tidigare forskning kan vi således konstatera att det nu är en strategisk kultur av det
högteknologiska försvaret som gäller. Folkförsvarstanken är dock inte helt bortblåst utan
exemplifieras i fackpressens båda diskurssamhällen som något positivt, ofta kopplat till
termer av trygghet och robusthet. Det är nu alltså en omvänd bild mot eran under 70- och
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80-talen som gäller. Då var folkförsvaret den dominerande strömningen men det
högteknologiska försvaret tilläts existera i skuggan. Det högteknologiska försvaret
representeras idag liksom förut av marinens och flygvapnets professionella förband men nu
också av alla arméns förband som genomgått kraftfulla strukturomvandlingar. Hemvärnet är
de som idag tydligast bär folkförsvarets värden av lokal förankring och kvantitet. Med sina 40
bataljoner är det också IO 14:s överlägset talrikaste förbandstyp. Kontentan är alltså att
pendeln står långt ut mot det högteknologiska försvaret men den pekar inte helt i botten.
Detta konstaterande för oss därmed in på hur detta påverkat förmågebreddens bevarande.
2. Hur förklaras och motiveras förmågebreddens upprätthållande i nämnda fackpress?
Någon explicit förklaring till förmågebreddens upprätthållande uttrycks inte inom
diskurserna. Vid ett tillfälle omnämns förmågebredden som ”godtagbar” vid andra som en
”helig ko” som måste bort eller att vissa förband måste ”mönstras ut” om övriga skall kunna
bestå i tillräklig kvantitet och kvalitet. Det är dock inte någon vision om att vi behöver ett
framtida folkförsvar som gör att förmågebredden bestått. Nej, det handlar faktiskt om den
förmedlade bilden av en direkt önskan om tillhörighet till den strategiska kulturen av kvalitet
i form av högteknologiförsvaret som gör att förmågebredden envist överlevt det kalla kriget.
Detta styrks även i relation till det resonemang som Ångström för om hur en fungerande
logik för våldsanvändning nu också är möjlig i det internationella perspektivet trots den av
Christiansson förmedlade konstruktionen av en självbild som sätter nationell suveränitet i
fokus. Skall vi inom ramen för den strategiska kulturen av högteknologiförsvaret genomföra
den beslutade prioriteringen av internationella insatser så krävs det därmed ett
upprätthållande av förmågebredden för att inte självbilden av suveränitet och oberoende
helt skall falla.
Genom att sedan kalla krigets slut konstant prioritera högteknologiförsvarets strategiska
kultur så tydliggörs också ett annat perspektiv implicit i analysen. Nämligen den om en
bevarad förmågebredd som en följd av att inte vilja ge upp möjligheten till en kvantitativ
återtagning. Att bevara förmågebredden som ett skäl för att värna en återtagning har inte
uttryckts

explicit

inom

diskursen.

Officiellt

avskaffades

återtagnings-

och

anpassningsdoktrinen från FB 96 genom en serie beslut vilket omfattande den så kallade
strategiska time-outen i slutet av seklet. Därefter följde FB 00 som monterade ner resterna
av invasionsförsvaret och till slut FB 04 som prioriterade de internationella insatserna före
de nationella. Således fanns från 2004 fram till hösten 2008 och Georgienkriget få officiella
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skäl att oroa sig för försvarets nationella dimension, ändå överlever förmågebredden!
Diskurserna inom fackpressen ger uttryck för hur den internationella strömningen är starkt
dominerande i försvaret under denna period. Förband och materiel som omnämns kopplas
ihop med en vilja att kunna agera på den internationella arenan genom sina kvalitativa
aspekter. Till och med de förband som inte följer svensk tradition av internationellt
deltagande som artilleri och stridsvagnar profilerar sig för detta och övar på dylika scenarion.
Sedan inträffar Georgienkriget och det planerade FB 08 blir FB 09 och se – förmågebredden
är fortfarande med i den då beslutade IO 14. Det tidigare nedprioriterade nationella
perspektivet vädrar morgonluft men detta gäller inte för folkförsvarskulturen. Denna hålls
fortfarande i skuggan av högteknologiförsvaret då det även fortsättningsvis är ringa volymer
och högteknologi som gäller.
I bekräftandet av denna strategiska kultur av högteknologi ligger således en förklaring till
hur förmågebredden kunnat bevaras från kalla kriget till insatsförsvaret. Som motargument
till att bevarandet av förmågebredden och värnandet av en återtagnings förmåga inte
uttalats explicit så kan hävdas att Göranson uttalar, såväl innan han tillträder som ÖB som
vid Folk och Försvar 2012 att nuvarande operativa förmågor hänger ihop med
handlingsfrihet sett ur vår alliansfrihet. Men jag menar att dessa uttalanden i sig ändå inte
räcker som argument för att motivera förmågebreddens bevarande om det inte varit för
valet av en högteknologisk strategisk kultur. Hade vi istället valt ”folkförsvarskulturen” så
hade inte detta medgivit ett liknande upprätthållande av förmågebredden. De allra flesta
förband som ingår i densamma idag kan med anledning av de krav som följer av hot- och
insatsmiljö samt uppgiftsspetrum anno 2012 endast existera inom ramen för den
högteknologiska diskursen. En ytterligare förklaring till hur strategisk kultur påverkar
förmågebreddens upprätthållande ligger inom ramen för hur försvarets centrala
materielsystem förknippas med en kulturell identifikation och militära självbilder. På samma
sätt som teorin gav uttryck för att materielsystem kan förknippas med något mer än det
kalla stål de är tillverkade av så visar analysen på den tydliga självbilden av stolthet som
förknippas med bl.a. våra ubåtar, stridsflygplan och korvetter. På samma tema visar min
analys att försvaret sedan kalla krigets slut hellre värnat kvalitet än kvantitet och att vi sedan
genom vårt agerande på den internationella arenan skapat en självbild av att vara ”en
småstat klart plus”. I kombination med tidigare forskning av Christiansson som visat på att vi
har ”en inrikespolitisk självbild med nationell suveränitet i fokus” så kan inte heller de
förmågor som i politisk mening sannolikt skulle ha en svagare legitimitet på den
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internationella arenan tas bort. Och vips så har vi en förmågebredd som omfattar såväl
internationella som rent nationella behov även fast de sistnämnda inte officiellt skall anses
finnas. Det faktum att jag ovan visat att försvaret fäster sin självbild i materielen gör det inte
hellre lättare att ta bort den oavsett dess validitet mot nuvarande eller framtida uppgifter.
Liknelsen med hur kustartilleriets personal protesterade mot att inget av de fasta
artilleriförbanden blev kvar är fortfarande giltig! Sammantaget har vi alltså inte bevarat vår
förmågebredd i IO 14 av skäl att den utgör den optimala operativa och ekonomiska
förbandssammansättningen för att lösa de uppgifter försvaret har här och nu. Istället har vi
värnat förmågebredden som ett resultat av att den förvisso i kvalitativa termer löser våra
behov här och nu men samtidigt utgör en grund för framtida möjlighet till kvantitativ
återtagning. Som tidigare påtalat så blir snittkostnaden för våra förband därmed dyrare än
för de av våra grannländer som gjort andra val. Flexibilitet kommer med ett högt pris. Det
kan också exemplifieras genom debatten om de totala kostnaderna för enskilt kända svenska
materielprojekt som ”multikonstnärerna” JAS Gripen och korvett Visby…

4.2 Diskussion
Vad säger oss då dessa resultat? Ja på ett sätt så ger de uttryck för en militär vilja att
balansera krav på internationella insatser med påföljande högteknologi i perspektivet av
”här och nu” med mer osäkra långsiktiga förhållanden i framtiden. ÖB Göransons anförande
vid Folk och Försvar 2012 ger ett tydligt uttryck för det. Ställt i kontrast till försvarsminister
Tolgfors anförande vid samma konferens där olika minskningar i nationers förmågebredd
förs så anser jag att det finns en diskrepans mellan upplevd militär och politisk realitet i om
och varför försvarets förmågebredd skall bestå eller minskas. Johan Tunberger hävdar i ett
kapitel i antologin Till bröders hjälp att många individer, nationer och statsledningar har en
anmärkningsvärd förmåga att betrakta läget som normalt genom att framtiden framstår som
en fortsättning på rådande utveckling. ”Trendexploatering med skygglappar blir lätt en
psykologisk snuttefilt” då aktörerna ”tenderar att se avvikelser från den uppfattade
normaliteten som hotfulla. Det gäller särskilt om man är någorlunda nöjd med status quo”
(Hugemark, 2011, s. 75). På samma tema kopplar Lantis detta till strategisk kultur genom att
återge ett resonemang från Ian Johnson, en av senare generationers uttolkare av strategisk
kultur, som målar upp en bild av hur individer eller gruppers uppfattning och sakbeslut
påverkas av förhållandet till politisk miljö. Johnson menar att strategiska subkulturer kan
finnas utöver detta men, att det finns en “dominant culture whose holders are interested in
preserving the status quo” (Johnson i Lantis, 2005, s. 6).
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Eftersom den svenska strategiska kulturen till dags dato utvecklats som den gjort så finns det
rimligen sannolika skäl till att anse att den har tjänat Sverige väl. Gray menar att:
“[i]t is tempting to argue that security communities acquire and have their histories shaped by strategic and
military cultures that obviously have worked for them. The proof is existential, if perilously circular. The
community endures over decades, even centuries, so, self evidently, the dominant strategic culture has to
have been of net positive functional value – in the past, at least” (Gray, 1999a, s. 66)

Det verkar därmed som att den svenska diskursen är inne på denna linje. Politikerna vill
bevara status quo i upplevt säkerhetspolitiskt läge och genomförd försvarspolitik medan
militärerna vill bevara status quo i förmågebredden för att ha kunna bekräfta självbilden av
det högteknologiska försvaret samtidigt som långsiktig handlingsfrihet med återtagning
säkerställs. Precis som Johnson framhåller så anser jag därmed att det finns en koppling
mellan strategisk kultur och politisk kultur. Den senare beskrivs av Tommy Möller i boken
Svensk politisk historia som kretsar kring den centrala tanken om samförstånd genom
konflikträdsla och rationalitet genom fokus på resultat. Möller återger även hur
betraktandet av en politisk kultur ligger nära till hands att betraktas utifrån en mer
övergripande kulturell kontext som eftersträvandet av symmetriska relationer där jämlikhet
råder (Möller, 2007, s. 13f). Detta exemplifieras tydligt inom försvaret genom den historiska
”stabskompromiss” om de oförändrade relativa andelar av försvarsbudgeten som tilldelats
försvarsgrenarna oavsett hur omvärlden såg ut samt idén om att ”alla skall med”. Ur ett
annat kulturellt perspektiv menar historikern Alf W Johansson i sin bok Vad är Sverige? att
svensken ser sig som en internationalist och att vår nationella identitet har iklätt sig formen
av vår modernitet och känslan att tillhöra avantgardet – det mest moderna (Johansson,
2001, s. 7f). Här kan ytterligare paralleller i kedjan svensk kultur – svensk politisk kultur –
svensk strategisk kultur i form av det högteknologiska försvaret och förmågebreddens
bevarande göras. Förvisso kanske ganska ”breda” argument men inte desto mindre
intressanta i sammanhanget.
I ett något snävare perspektiv av förmågebreddens överlevande än utifrån kulturella
perspektiv kan konstateras att försvarets perspektivplanering 2007 (Perp 07) uttrycker att
Försvarsmakten har få förband och att dessa, vid en säkerhetspolitiskt försämrad utveckling,
kan behöva en successiv uppbyggnad. Perp 07 för fram att en sådan omfattande höjning av
förmågan inte skall vara dimensionerande för Försvarsmaktens utveckling. Grunden skall
istället utgöras av kompetensen i de operativa förbanden samt av befintlig infrastruktur
(Försvarsmakten 2007, s. 17f). Här menar jag att försvaret först uttalar att man inte skall
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dimensionera och utveckla sina förband för att kunna bli fler men samtidigt uttalar att ”det
som ändå finns” får utgöra en kompetensbas för att kunna öka i kvantitet om läget så kräver.
Alltså uttrycks först att det inte skall utvecklas någon specifik idé om återtagning men sedan
görs det ändå implicit genom kompetensen i den befintliga förmågebredden. Jan Foghelin,
tidigare överingenjör vid FOI, beskriver i en artikel en av flera svårigheter med
perspektivplaneringen genom att det finns risk att man främst får fram konservativa förslag
där alla slår vakt om sina egna förband och system (KKrVAHT, 2007:4, s. 42). På samma tema
tar ESO-rapporten En kår på rätt kurs upp att en av de punkter som organisationsforskare är
eniga om är att ”formella organisationer har mycket svårt att förändras”, undantaget om
inte förändringen gynnar inflytelserika aktörer. Tvärtom tenderar sådana organisationer att
”reproducera likhet *…+ på ett förutsägbart, kalkylerat sätt” (ESO, 2010, s. 80).
Resonemanget styrker det faktum att förmågebredden varit ”seglivad”. Dess bevarande och
att de därtill kopplade skälen inte uttrycks eller hanteras explicit i fackpressen har visats i
mitt resultat. Att det hanteras implicit i såväl försvarets egen perspektivplanering som i
fackpressen under tidsperioden är nu dock tydliggjort.
Vad bör det då bli av förmågebredden? ÖB Göranson uttrycker i en debattartikel innan
Folk och Försvar 2012 att den operativa förmåga vi har idag kommer att minska om inte försvaret tilldelas ökade ekonomiska anslag efter 2014:
”Prolongerade resursramar innebär minskad operativ förmåga, och kommer att kräva tydliga vägval ifråga
om vilka förbandstyper vi behöver *…+ När vi kommer till vägvalen är det viktigt att vi kan grunda dem på ett
militärstrategiskt och operativt tänkande kring hur Sverige och svenska intressen ska kunna skyddas.”
(Göranson, 2011)

Han ger vidare uttryck för att de nya utmaningarna behöver mötas genom ”en mer allsidig
analys och [att vi vågar] tänka ’out of the box’”. Här påvisas en öppenhet inför frågan av en
ledande aktör som saknar motstycke i den militära diskursen såväl innan som efter denna
artikel. Tror vi att den pågående diskussionen kring pooling & sharing kommer att låta oss
slippa skära i förmågebredden i den mån inte ÖB Göransons önskemål om mer pengar
bönfalles? Jag vill mena på att det sannolika är att försvaret kommer att få fortsätta ”trolla”
med de medel vi har och att inga länder i vårt närområde idag är redo att ge upp den
militära självständighet som en sharing av förmågebredden skulle göra gällande. Att pooling
& sharing inom stödjande, utbildande och utvecklande funktioner kommer att vara fruktfulla
är jag däremot helt övertygad om. Oavsett dessa samordningsvinsters storlek så räcker de
inte för att upprätthålla förmågebredden för evigt. Därmed har också förmågebredden av
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andra skäl än operativa en dag kommit till vägs ände. När dessa vägval väl görs är jag
övertygad om att de först och främst måste göras med ett tydligare särkopplande än vad
mina kustartillerikollegor kände för det fasta artilleriet och vad jag själv gör för stridsbåten.
Därefter borde inom några dimensionerande områden sökas ökade kvantiteter på
bekostnad av såväl bredd som en ensidig fokusering på det högteknologiska försvarets
oförmåga att köpa annat än det ”dyraste av varje slag”. En sådan jämlik blandning av såväl
viss kvalitet som viss kvantitet torde passa in i ett svenskt sammanhang av kompromissvilja.
Vilken väg som väljs att smalna av respektive utvidgas borde vara resultatet av en analysoch beslutsprocess som först fattar beslut om vilken verksamhet Försvarsmakten skall kunna
genomföra och därmed hur vi vill att vår omvärld skall se på oss och hur vi skall se på oss
själva. Allt är möjligt det gäller bara att bestämma sig!
Vad är då kunskapsvinsten av denna studie? Jag vill mena att denna studie dels uppfyller
sitt syfte om att kulturperspektivet skapar ett mervärde i förklarandet hur insatsförsvarets
förmågebredd är så lik det kalla krigets. Det är inte enbart de synligen rationella
övervägandena om maximering av relativ styrka och behov av handlingsfrihet som påverkar
hur vi utformar vårt försvar. Det är även andra föreställningar om premierande av
högteknologi och värnande av idé om återtagna volymer som ligger till grund. Den kunskap
som tillförts handlar därmed om att kulturperspektivet har någonting att lära oss ur ett
historiskt perspektiv då vi skall fundera över beslut i vår egen samtid. Främst avseende hur vi
föredragit att argumentera för de beslut vi gjort. Därmed vet vi mer om försvarets
”ryggradsbeteende” i den starkt specialiserade/professionaliserade organisation som
försvaret nu är. Det kan vara bra att känna sig själv och sina såväl styrkor som svagheter
innan vi börjar fundera över hur organisationen skall anpassas mot de långsiktiga
tidsperspektiv och mångfacetterade utfallsrum som kännetecknar försvarsområdet.
Förslag till fortsatt forskning inom området om strategisk kultur och förmågebreddens
upprätthållande

alternativt

annorlunda

utformning

innefattar

att

även

de

två

diskurssamhällena skulle kunna analyseras utifrån hur de såg ut vid kalla kriget slut. Med ett
sådant perspektiv att ställa gentemot denna studies resultat så skulle en ytterligare
självständighet från tidigare forskning uppnås. En annan väg att gå för att ytterligare öka
relevansen av studien skulle kunna vara att komplettera denna diskursanalys med intervjuer
av några av de militära aktörer som var med och beslutade om försvaret från FB 96 till idag.
På så sätt skulle de nu tydliggjorda diskurserna kunna ses och tolkas ur ytterligare ett
perspektiv då de ställs gentemot intervjuunderlagen.
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