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Sammanfattning: 
Omvärldsförändringen har medfört stora förändringar inom det säkerhets och försvarspoli-
tiska området. Sverige har gått från att tidigare betonat neutralitet och alliansfrihet som 
grund för säkerhet, till att både ge och ta emot militärt stöd. Förändringen har gett upphov 
till en debatt där ena sidan uppfattar att transformeringen inte tydliggjorts i förhand och en 
annan som hävdar motsatsen. Undersökningen utgår från teorier om att språket och de dis-
kurser detta skapar har en stor betydelse för hur vi förstår och uppfattar omvärlden. 
 
Det är därmed intressant att undersöka hur ledande företrädare för säkerhets och försvars-
politik har uttryckt förändringen i text och tal. Folk och Försvars rikskonferens är tongivan-
de för den säkerhets och försvarspolitiska debatten och kan därmed beskrivas vara en social 
handling där språket bidrar till att skapa den säkerhets och försvarspolitiska agendan. Där-
med har tal från detta forum undersökts mellan åren 2007-2012 i syfte att blottlägga en del 
av diskursen runt säkerhet vilket i detta fall är diskursen runt begreppet hot och hur den kan 
sägas ha förändrats. 
 
Undersökningen har visat på att det har skett en förändring i diskursen. Hotdiskursen har 
utvidgats under undersökt period, både utifrån i vilka kontexter hot förekommer och har 
samtidigt fått en allt mer global prägel. Hotdiskursen är dock över lag otydlig där olika dis-
kurser existerar parallellt och utan inbördes ordning. Enskilda hot uttrycks i vida ordalag 
vilket inneburit att konstruktionen inte är enhetlig. 
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1 Inledning 
Säkerhet är ett vitt begrepp och har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det fö-

rekommer. När det förekommer i säkerhets och försvarspolitiska sammanhang har det tradi-

tionellt sett oftast handlat om staters territorialgränser, suveränitet och överlevnad med där in-

gående sociala grupper och individer. Det militära maktmedlet har i det sammanhanget haft 

en särställning som medel för att säkerställa säkerheten. Begreppet säkerhet har inom veten-

skapliga kretsar vidgats under senare tid till att även omfatta politiska, sociala, ekonomiska 

och miljömässiga områden. Anledningen till denna vidgning av säkerhetsbegreppet, har ofta 

förklarats genom den omvärldsförändring som skett med en allt mer multipolär värld, ökad 

globalisering och en ökning av gemensamma ekonomiska intressen.(Mc Donald, 2009, s.68) 

Till detta kan läggas en allt större oro för miljön och allt mer begränsande energikällor. På 

grund av detta har mängden upplevda hot ökat och har blivit allt svårare att definiera och för-

utse vilket även påverkat synen på hur dessa bäst skall bemötas. 

 

För Sveriges del har utvecklingen medfört stora förändringar inom det säkerhets- och för-

svarspolitiska området. Ominriktningen av svensk säkerhetspolitik har gått från att tidigare 

betonat neutralitet och alliansfrihet som grund för säkerhet, till en hållning som innebär att 

Sverige både ska kunna ge och ta emot militärt stöd. Det som tidigare konstituerade synen på 

säkerhet och hur den skall nås har tydligt förändrats. Neutralitetens gamla paroll att ”ingen 

annan försvarar Sverige och Sverige försvarar bara Sverige”(Westberg, 2010, 

s.87)(1991/92:102:8, 1991) har gått ur tiden och ersatts av vad regeringen deklarerat i och 

med solidaritetsförklaringen: 

 
Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land. Sverige kom-

mer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett medlemsland eller nor-

diskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör där-

för kunna såväl ge som ta emot militärt stöd.(markering av författaren) (2008/09:140, 2009) 

 

Citatet illustrerar att förändringen är av en sådan omfattning att den nya säkerhets och för-

svarspolitiska agendan kan sägas ha ersatt den gamla i det att det rent logiskt inte går att för-

ena den nya inriktningen med den gamla.(Engelbrekt & Ångström, 2010, s.238) Vissa har be-

skrivit det som ett paradigmskifte (Engelbrekt & Ångström, 2010, s.37) och andra en ”bryt-

punkt av historiska proportioner”.(Winnerstig, 2010) Detta har gett upphov till en debatt där 

vissa påstår att det genomförts en ”mörkning” från politisk sida i syfte att undgå en folklig 

opinion.(Nilsson, 2009) Andra påstår å andra sidan att detta ingalunda är fallet, utan att öp-

penhet har rått i frågan från första början och att den uteblivna debatten i större grad berott på 

ett generellt ointresse för svensk säkerhets och försvarspolitik.(Raeder, 2009) I alla avseenden 

får den nya inriktningen stora konsekvenser inom alla säkerhetspolitiska praktiker (områden), 

inte minst för det militära som traditionellt säkerhetspolitiskt medel. 

 

Den här undersökningen utgår från att språket har en stor betydelse för hur vi uppfattar och 

förstår omvärlden. Språket ses som en handling som är med och skapar en representation av 

verkligheten. Det betyder att det inte bara skapar en bild av verkligheten utan att språket även 

har förmågan att förändra vår uppfattning av verkligheten.(Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s.15) Språket kan därmed även sägas bidra till att skapa den rådande synen på säkerhet. 

Genom att studera och analysera säkerhets och försvarspolitiska texter är det därmed möjligt 

att se hur säkerhet uttrycks och motiveras och därmed konstrueras. 
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1.2 Problemformulering 
Neutralitet har under en lång tid utgjort en svensk identitet och skänkt en känsla av att vara en 

garant för säkerhet, något som den svenska befolkningen tycks ha ställt sig bakom. Omvärlds-

läget och nya hotbilder har dock lett till en ny inriktning, solidaritet.(Engelbrekt & Ångström, 

2010, s.238) Säkerhets och försvarspolitiken formas bland annat av den upplevda hotbilden. 

Säkerhetiseringsteorier (se nedan) beskriver ett sätt på hur hot kan konstrueras av olika aktö-

rer. De mest tongivande nationella aktörerna för säkerhets och försvarspolitik är de som for-

mulerar den ståndpunkt som representerar den Svenska dagordningen i dessa frågor. Men hur 

konstrueras och kommuniceras då denna förändring från neutralitet till solidaritet av bärande 

samhälleliga aktörer. Om nu den övergripande inriktningen av den säkerhets och försvarspoli-

tiska inriktningen förändrats. Hur har språket och konstruktionen av de bärande begreppen 

påverkats. Det vill säga hur konstrueras och kommuniceras de bärande begreppen i den poli-

tiska debatten? Det säkerhets och försvarspolitiska området är dock väldigt stort vilket medför 

att det undersökta området måste avgränsas för att rymmas i en undersökning av denna om-

fattning. Jag har valt att undersöka begreppet hot, vilket endast utgör del av helheten, men un-

dersökningen kan trots detta tillföra kunskap inom den del som undersöks. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Den övergripande målsättningen med undersökningen blir således att undersöka hur den sä-

kerhets och försvarspolitiska förändringen har uttryckts av säkerhets och försvarspolitiska fö-

reträdare under perioden 2007-2012. Som en del av detta ingår hur man talar om och konstru-

erar bärande begrepp i den säkerhets och försvarspolitiska diskursen. Syftet med studien blir 

då att analysera hur begreppet hot har konstruerats av dessa företrädare. För att nå syftet har 

texter som producerats för Folk och Försvars rikskonferens i Sälen analyserats. Folk och 

Försvars rikskonferens är tongivande för den säkerhets- och försvarspolitiska debatten och 

kan därmed beskrivas vara en social handling som bidrar till att skapa den säkerhets och för-

svarspolitiska agendan. Därmed har texten, språket och den sociala omgivningen betydelse 

för undersökningen. 

 

För att nå syftet vägleds uppsatsen av följande forskningsfrågor: 

 

 Hur konstrueras begreppet hot i texten? 

 Förändras begreppens konstruktion över undersökt period? 

 

Vidare för att besvara dessa frågor har följande delfrågeställningar nyttjats, vilka besvaras ite-

rativt i analysen. 

 

 Vad är det, enligt texten, som är hotat? 

 Vem/vad är det som utgör hotet och hur skall det mötas? 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av 3 huvudkapitel och undersökningen inleds med en kort introduktion i syf-

te att rama in och beskriva problemet, syftet och frågeställningar. Därefter beskrivs materialet 

och vilka avgränsningar som gjorts i avsikt att göra undersökningen hanterlig med anledning 

av undersökningens omfattning. Kapitel 2 inkluderar både teoretiska och metodologiska 

aspekter av undersökningen. Kapitlet beskriver säkerhetiseringsteorin samt diskursteorin och 

hur dessa har använts för analysen. I kapitel 3 genomförs analysen och relevanta perspektiv 

av undersökningen presenteras. I kapitel 4 beskrivs hur konstruktionen av hot sett ut och för-
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ändrats i den diskursiva praktiken. Kapitlet avslutas med en reflektion och förslag till vidare 

forskning. 

1.5 Material och avgränsningar 
Uppsatsens omfattning gör det nödvändigt att avgränsa området som skall undersökas. Säker-

hets och försvarspolitik samt studier om säkerhet utgör endast en liten del av fältet som kan 

kallas internationella relationer (IR) men är trots detta ett allt för stort område för undersök-

ningens omfång. Ett sätt att avgränsa området är att se på det ur ett specifikt perspektiv Om-

rådet har därmed begränsats till hur företrädare för säkerhets och försvarspolitik uttrycker sy-

nen på hot. Vidare har jag avgränsat det material som skall analyseras till tal som anförts vid 

Folk och Försvars rikskonferens. Detta är gjort då materialet kan ses som tongivande i den 

säkerhets och försvarspolitiska debatten och är i en form som kan beskrivas vara artefakter. 

Folk och Försvars rikskonferens har utgjort ett forum för säkerhets och försvarspolitik sedan 

1946 och är ett unikt tillfälle där säkerhets och försvarspolitiken verkligen står i centrum. Ett 

annat material hade kunnat utgöras av till exempel artiklar från ledande tidningars debattsidor 

eller riksdagsdebatter. Folk och Försvars rikskonferens är vald då det är ett unikt tillfälle där 

ledande förespråkare har möjlighet att påverka den säkerhets och försvarspolitiska agendan. 

 

Vidare har materialet avgränsats till Försvarsministerns och Överbefälhavarens tal i textform 

under perioden 2007-2012. Det är gjort utifrån att dessa bör vara bland de främsta företrädar-

na för att förmedla den säkerhets och försvarspolitiska linje som Sverige förväntas följa. 

Dessutom kan dessa befattningar sägas innebära en maktställning som gör att det är intressant 

att medvetandegöra uttrycket. Det är befattningen och inte personen som har betydelse för 

undersökningen då det är texten i sig som undersöks.  

 

I denna undersökning ligger brytpunkten vid antagandet av solidaritetsförklaringen sommaren 

2009, vilket medfört att jag valt att studera tal i form av texter mellan åren 2007-2012. Den 

undersökta tiden är sedan indelad i kortare perioder om två år. Indelningen är gjort för att få 

ett före, under och efter perspektiv. Det kan jämföras vid vad Alan Bryman benämner som en 

longitudinell undersökning av materialet(Bryman, 2001, s.73) och används för att på ett bättre 

sätt kunna identifiera förändringar i diskursen i form av vad som förändras kontextuellt samt 

om något tillkommer eller faller bort ur diskursen.  

 

Intresset för den här undersökningen ligger inte heller i vad oppositionen har för uppfattning 

om förd politik. Det skulle kunna vara möjligt att även involvera andra politiska perspektiv, 

men för det är studiens omfång allt för begränsad och valt perspektiv kan ses relevant då det 

är formella tongivande aktörer som är delaktiga i att formulera och konstruera den säkerhets 

och försvarspolitiska agendan.  

 

Undersökningen har även avgränsats genom att välja vilka teorier som skall bilda ram för ana-

lysen. Jag har valt teorier om diskurser och säkerhetisering. Diskursteori är vald då den kan 

medvetandegöra hur vår uppfattning av omvärlden konstrueras genom språkliga uttalanden i 

olika former, som text och tal. Säkerhetiseringsteorier är valda då dessa kan beskriva den dis-

kursiva konstruktionen, med andra ord hur en aktör kan använda språket för att konstruera hot 

i en politisk kontext, och därmed den säkerhets och försvarspolitiska agendan.  

 

Begränsningarna medför att uppsatsen på intet sätt skall ses som heltäckande utan beskriver 

enbart en liten del av helheten, men kan för den skull bidra med kunskap inom den sfär som 

undersöks. 
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2 Teori 
I undersökningen har jag använt mig av två teorier. För det första har Ole Wævers och Thier-

ry Balzacs teorier om säkerhetisering använts för att beskriva ur vilket perspektiv undersök-

ningen genomförs samt för att rama in undersökningen till en politisk kontext. Säkerhetise-

ringsteorin beskriver ett sätt på hur den säkerhetspolitiska agendan kan skapas genom att an-

vända språk i form av text i kommunikation. Den andra teorin har använts för att blottlägga 

diskursen om hot i materialet. Denna utgörs av en teori om diskursanalys där Norman Fairc-

loughs tredimensionella modell för diskursanalys fungerat som inspiration för analysen. 

Diskursteorin beskriver hur språket kan bidra till hur vi förstår och uppfattar omvärlden och 

hur detta kan analyseras.  

2.1 Säkerhetiseringsteori 
I det här kapitlet skall jag beskriva säkerhetiseringsteorin och hur den beskriver att hot kan 

konstrueras. Denna teori används i undersökningen för att beskriva hur konstruktionen av hot 

kan beskrivas utifrån bärande begrepp. Teorin används därmed för att rama in problemområ-

det och som stöd för analysen av diskurserna och för att beskriva hur studien situerats utifrån 

en säkerhetspolitisk teori. Jag har därmed ingen avsikt att analysera säkerhetiseringsteorin i 

sig, eller ifrågasätta dess giltighet.  

2.1.1 Introduktion till säkerhetiseringsteorin 
För att skapa förståelse för säkerhetiseringsteorins utveckling och bakgrund är det av värde att 

inleda med en kort introduktion. Tankar om säkerhet har säkerligen florerat så länge som det 

har existerat olika mänskliga grupperingar och har troligtvis definierats på många olika sätt 

vartefter civilisationer har utvecklats. Som akademiskt fält har studier om säkerhet och då 

främst utveckling av teorier om säkerhet, utvecklats relativt nyligen.(Williams, 2008, s.2) Ut-

vecklingen tog verklig fart efter det andra världskriget och då under femtio och sextiotalet när 

framför allt, västliga regeringar såg att studierna kunde användas i syfte att hantera hot och 

säkerhet utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Hotet om ett kärnvapenkrig låg i fokus och det 

gällde att bevara ’status quo’. Paul Williams påpekar att studierna under den tiden i stor ut-

sträckning handlade om att forskarna stödde en form av politisk realism och att fokus låg vid 

det som kallats de fyra S’en: ”State, Strategy, Sience and Status quo”. Nationalstaten var den 

främsta referenten för säkerhet och därmed det som skulle skyddas, och militär makt var det 

främsta medlet.(Williams, 2008, s.3) Den här synen har refererats till som den traditionella, 

realistiska synen på säkerhet. Den traditionella synen dominerade studier om säkerhet ända in 

på 1980-talet. Synen på säkerhet är viktig då den kan peka på om det råder en form av tradi-

tionalism eller ej, det vill säga i vilken utsträckning säkerhetstänkandet kan bero på en form 

av reproduktion av det kända eller om det förekommer en förnyelse. 

 

Säkerhetiseringsteorin utgår, till skillnad mot den traditionella synen, från att det finns en 

skillnad mellan staten och samhället och att man måste förstå hur säkerheten bygger på en du-

alism. Å ena sidan, synen på säkerheten ur statens perspektiv av suveränitet. Och å andra si-

dan, social säkerhet med identiteten i fokus. Den sociala säkerheten har ett annat fokus och 

sätter hot i samband med den kollektiva identiteten och dess intressen först.(Krause, 1998)  

I detta menar Wæver att det traditionella synsättet är för smalt, säkerheten rör inte bara hot 

mot staten och det militära utan måste vidgas till att omfatta även politiska, ekonomiska, soci-

ala, och miljömässiga faktorer.(Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998, s.21) Det som skall skyd-

das utgörs av referensobjekt vilka oftast definieras av vilken typ av hot som identifierats. 

 

Ole Wæver menar att den enklaste formen av social identitet tillåter användandet av ordet, vi, 

för att identifiera en gemensam syn på vad som skall skyddas och därmed utgöra ett referens-
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objekt.(Krause, 1998) Men Wæver menar vidare att säkerhetisering refererar till den diskursi-

va konstruktionen av hot. Och då mer specifikt den process som genomförs av en aktör för att 

definiera något som ett hot mot ett speciellt referensobjekt(Williams, 2008, s.69) Hot och re-

ferensobjekt är därmed starkt avhängiga av varandra. Om det inte finns ett hot, finns det inget 

referensobjekt som behöver skyddas, och vise versa. En process som skapar en syn på hot och 

referensobjekt kan liknas vid en förhandling mellan talare och åhörare, om än en, där talaren 

oftast har någon form av maktställning(Williams, 2008, s.69), vilket kan liknas vid valt mate-

rial för denna undersökning.  

2.1.2 Hur kan hot konstrueras 
Hotens speciella natur gör att de kan kräva åtgärder utöver det vanliga för att hantera dem. 

Kortfattat betyder det att en stat genom att hävda att säkerheten kräver detta, legitimerar an-

vändandet av olika medel för att bemöta dem, inklusive militära. Traditionellt om man ser på 

det militära medlet har det handlat om staten som referensobjekt. I dag menar Wæver att det 

militära medlet i allt större utsträckning används för uppgifter där det är svårt att se att själva 

staten är direkt hotad. Här talar han om internationella insatser som kan vara både fredsbeva-

rande och fredsframtvingande likväl som av humanitära skäl eller att förhindra folkmord eller 

svältkatastrofer.(Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998, s.22) Detta faktum innebär att det militära 

medlet inte förutsättningslöst kan kopplas till staten som referent.  

 

I den politiska sektorn har hoten ofta utgjorts av de som kan hota suveräniteten och ibland 

även staten i sig. I den ekonomiska och sociala sektorn är det betydligt svårare att hålla isär 

referensobjekt och hot som kan verka existentiella. Wæver menar att den nationella ekono-

min, vare sig den går bra eller dåligt, inte kan utgöra ett existentiellt hot, däremot kan, ur en 

politisk synvinkel, den globala ekonomin göra det. Den sociala sektorn består av grupper av 

människor som på ena eller andra sättet delar en övertygelse, det kan vara av religiösa eller 

ideologiska skäl, men även nationer som kan fungera utan staten vilket medför att även be-

gränsade hot kan vara av existentiell natur. Hot mot miljön kan variera i stor omfattning, från 

lokalt till globalt där referensobjekten kan variera från enskilda djurarter till planeten jorden. 

(Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998, s.23)  

 

Säkerhetisering beskrivs vidare av Wæver att vara en form av extrem politisering i och med 

att ett ärende kan lyftas upp till att vara ett existentiellt hot vilket kräver extraordinära åtgär-

der. Det legitimerar olika handlingar vilka annars inte skulle anses passande eller genomför-

bara.(Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998, s.24) Därför menar han att definitionen och kriterier-

na för säkerhetisering sätts av det intersubjektiva, med andra ord det gemensamma förståendet 

inom en grupp i förhållandet mellan ett existentiellt hot och hur det motiveras. Att studera sä-

kerhetisering behöver alltså inga speciella indikatorer utan kan göras genom att studera den 

säkerhetspolitiska diskursen.(Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998, s.25) Det som är intressant 

här är att undersöka vilka argument som används för att legitimera eller motivera vissa hand-

lingar vilket kan säga något om hur man ser på säkerhet och om synen förändrats. 

 

Den belgiske forskaren Thierry Balzacq har utvecklat Wævers teori och uttrycker att säkerhe-

tisering måste undersökas i ett något vidare perspektiv. För detta har han utvecklat tre anta-

ganden för att beskriva en säkerhetiseringsprocess vilka även kan användas för att undersöka 

hur ett hot konstruerats. Dessa beskriver ett sätt på vilket man kan förklara hur säkerhetspoli-

tiska aktörer kan skapa den säkerhetspolitiska agendan och därigenom även forma försvarspo-

litiken. 
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Balzacq beskriver tre utgångspunkter eller kärnantaganden om säkerhetisering vilka han ut-

trycker utgör en logisk grund för teorin. De tre utgångspunkterna avhandlar för det första, 

åhörarna eller mottagarna, för det andra, det ömsesidiga beroendet mellan agent och kontext 

och för det tredje, det han betecknar som dispositif 
1
, själva konstruktionskraften som prakti-

ker har. Med detta menar han att säkerhetisering inte bara kan ses utifrån ”a speech act”, (en 

text eller tal som även ses som ett agerande), som ses utan att man måste ta hänsyn till rådan-

de sociala förhållanden och praktiker. Med hjälp av dessa antaganden kan texten och diskur-

sen studeras utifrån hur den har konstruerats och uttryckts, med andra ord i vilken kontext ett 

begrepp nämns och hur det motiveras. På så sätt kan ett begrepps konstruktion beskrivas, vil-

ket genomförs i den här undersökningen. 

 

Antagande 1 
 

For an issue to be pronounced an instance of securitization, an empowering audience must agree with the 

claims made by the securitization actor. The empowering audience is the audience which: a) has a direct 

causal connection with the issue; and b) has the ability to enable the securitization actor to adopt meas-

ures in order to tackle the threat. In sum, securitization is satisfied by the acceptance of the empowering 

audience of a securitization move.(Balzacq, 2011, s.8) 

 

Antagande 2 

 
The semantic repertoire of security is a combination of textual meaning - knowledge of the concept ac-

quired through language (written and spoken) - and cultural meaning – knowledge gained through previ-

ous interactions and current situations. Thus, the performative dimension of security rests between se-

mantic regularity and contextual circumstances.(Balzacq, 2011, s.11) 

 

Antagande 3 

 
Securitization occurs in a field of struggles. It thus consists of practices, which instantiate, intersubjective 

understandings and which are framed by tools and the habitus inherited from different social fields. The 

dispositif connects different practices. (Balzacq, 2011, s. 15) 

 

Det första antagandet går ut på att det som kan säkerhetiseras beror på en aktörs förmåga att 

identifiera sig med den publik som skall ta emot budskapet, förstå vilka känslor behov och in-

tressen mottagaren har. I grund och botten gäller det att övertyga mottagaren om att det är rik-

tigt och rätt. Som motiv används ofta moraliska eller formella aspekter. Ju mer dessa harmo-

niserar desto större chans för gehör får agenten.(Balzacq, 2011, s.9) Det gäller alltså att över-

tyga en så stor massa som möjligt eftersom den sociala kopplingen behövs i syfte att behålla 

ett förtroende. Språket kan därmed användas för att vinna stöd, genom att använda ord som vi, 

oss och vårt kan en känsla av samhörighet med publiken skapas. Andra retoriska instrument 

kan vara att återknyta till andra gemensamma värden och minnen för att skapa samma känsla 

och uppfattning om samhörighet.(Balzacq, 2011, s.10) 

 

Antagande två hänvisar liksom antagande ett till språkets betydelse, men även till den förförs-

tåelse som existerar i olika grupper. Det betyder att om språket skapas under bestämda regler, 

och kontexten ändras, betyder inte det sagda samma sak i en annan eller förändrad kontext. 

Ett annat sätt att se på det är att ord skapar en egen mening genom att förändra eller skapa en 

passande kontext.(Balzacq, 2011, s.11) Vidare menar Balzacq att ordet säkerhet inte pekar på 

                                                        
1 Michel Foucault generally uses the term "dispositif," to refer to the various institutional, physical and adminis-

trative mechanisms and knowledge, structures which enhance and maintain the exercise of power within the so-

cial body. Wiki: (Foucault “The Confession of the Flesh” 1977: i Balzacq, T. (2011). Securitization theory, how 

security problems emerge and dissolve. (T. Balzacq, Ed.) New York: Routledge. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_(philosophy)
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en objektiv verklighet, ordet är en agent i sig som formas av diskursen om existentiella hot 

som ibland kan få politiska eliter att vidta åtgärder för att minska hotet, verkligt eller inte. Den 

beskrivningen delas av Keith Krause som säger:  
 

Hence security is not an objective condition but acquires different meaning in different societies, or in the 

same society at different times.” (Krause, 1998) 

 

Värdet av detta är att undersöka om begrepp kan anses ha samma betydelse över tiden eller 

om de förändras beroende på kontext samt vad argumenten bygger på, gamla diskurser eller 

parallella. Det är nämligen enklare, menar Balzacq, att få gehör om man kan hänvisa till ett 

yttre hot vilket gör att upplevt oroliga tider kan förenkla en säkerhetisering.(Balzacq, 2011, 

s.13)  

 

Det som kan vara användbart för analysen utgörs i antagande tre av att säkerhetiseringen inte 

alltid styrs av rationalitet med förutbestämda mål. Det pågår andra säkerhetiseringsprocesser 

utanför diskursen som bara kan uppfattas om man även ser till vilka handlingar som genom-

förs, så kallade säkerhetsaktioner. Aktionerna genomförs huvudsakligen via olika typer av po-

litiska medel som omfattar allt från diplomati till militära insatser.(Balzacq, 2011, s.15) Bal-

zacq menar att när diskurser och ideologier går in i varandra och att skillnaden mellan säker-

hetsaktörer och befolkningen har blivit suddigare kan det underlätta att studera medel och hur 

medlen används för att knyta dem till rätt kontext. Genom att reda ut handlingarna och vilka 

medel som används och hur de knyter an till olika sociala praktiker och diskurser kan man nå 

en bättre förståelse för en säkerhetiseringsprocess.(Balzacq, 2011, ff.15,16) Balzacq menar att 

detta underlättas då handlingarna som kan kopplas till olika medel i mångt och mycket har ut-

vecklats till en form av rutinförfarande. En speciell typ av problem eller hot hanteras på ett 

invant sätt med beprövade medel, vilket leder till att medlen i sig kan hjälpa till att visualisera 

olika praktiker.(Balzacq, 2011, s.16) 

 

Teorin används därmed för att kunna avgöra i vilken kontext ett begrepp nämns, militära, so-

ciala, politiska, ekonomiska eller miljömässiga, samt om det har samma betydelse över tiden 

eller om det förändras. Vad som hotas, vem eller vad som hotar och hur skall detta hanteras i 

form av medel. Men även hur detta motiverats utifrån retoriska argument som vi, vårt, vårat 

eller anspelar på gemensamma minnen eller värderingar. 

 

2.2 Diskursteori och diskursanalys 
Här skall jag inledningsvis beskriva diskursteori och diskursanalys i syfte att skapa förståelse 

för diskursteorin och diskursanalysen och hur detta kan användas för att analysera en text. 

Därefter kommer jag att beskriva Norman Faircloughs modell för diskursanalys vilken analy-

sen i den här undersökningen utgår ifrån. 

2.2.1 Diskursteori 
Begreppen diskursanalys och diskurs kan inte definieras enhetligt, vare sig tillsammans eller 

skilda åt. Det finns helt enkelt flera inriktningar och uppfattningar om begreppens innebörd 

och betydelse. Diskurser kan utgöras av språkanvändning i form av text, tal eller bilder eller i 

andra fall av sociala handlingar.(Bergström & Boréus, 2005, s.17) Gemensamt för de flesta 

sätten är dock att språket har stor betydelse för hur vi förstår och uppfattar vår omvärld. Mari-

anne Winther Jørgensen och Louise Phillips har beskrivit en diskurs som att vara: ”ett be-

stämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”(Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.7) vilket innebär att språket fyller en viktig funktion för hur förståelsen och 
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uppfattningen av världen förändras och konstrueras vilket är centralt för den här undersök-

ningen.  

 

En form av metod för att analysera diskurser där språket har en särskild betydelse, är diskurs-

analys. Diskursanalys har inte heller någon entydig definition och kan inte användas utifrån 

någon entydig mall utan detta får skapas utifrån syfte med undersökningen. Men det går enligt 

David Howarth ut på att undersöka hur vi använder språket, men även hur text och tal an-

vänds i speciella sammanhang.(Howarth, 2007, s.15) Diskursanalys är därmed inte en enhet-

lig metod utan består av flera olika betraktelsesätt varav några av de vanligaste utgörs av 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Mångfalden av betraktelsesätt gör 

det dock svårt att beskriva dem enhetligt vilket enligt kritiker, med en annan epistemologisk 

och ontologisk uppfattning, leder till att angreppssättet är otydligt och enbart leder till tolk-

ningar av språkliga utsagor.(Howarth, 2007, s.14) Samtliga betraktelse sätt har dock en enad 

syn när det gäller ett antal antaganden om språk och subjekt. Civile Burr har sammanfattat 

fyra premisser som länkar ihop fältet:(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.11).  

 
 En kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som 

en objektiv sanning 

 Historisk och kulturell specifitet. Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på och 

kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Diskursivt handlande är en form av soci-

alt handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen (inklusive kunskap, identiteter och socia-

la relationer). Synen är antiessensialistisk: att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt be-

tyder att dess karaktär inte är bestämd av yttre förhållanden eller given på förhand. 

 Samband mellan kunskap och sociala processer. Kunskap frambringas i social interaktion, där man 

både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. 

 Samband mellan kunskap och social handling. I en bestämd världsbild blir några former av handling na-

turliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och 

den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ff.11-12) 

 

Diskursanalys är en form av socialkonstruktionism, det vill säga att verkligheten konstrueras i 

samspel mellan människor, och ingår i en rad av teorier om kultur och samhälle. Den innehål-

ler filosofiska aspekter utifrån ontologi och epistemologi rörande språkbruk som bidrar till 

social konstruktion.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.10) Ontologiska och epistemolo-

giska aspekter problematiserar vår syn på hur vi uppfattar att världen är konstruerad, existerar 

det en absolut verklighet eller ej. Och ger samtidigt en bild av hur olika synsätt ser på hur den 

kunskapen om världen kan skapas. Betraktelsesättet väcker en del frågor om hur vi bäst kan 

nå kunskap om den. Ur en diskursanalytisk synvinkel existerar det ingen riktig värld utanför 

diskursen, till skillnad, från en rent epistemologisk realism, vilken säger att det finns en verk-

lighet som är oberoende av hur den uppfattas.(Campbell, 1992, s.4) Kritiken baseras utifrån 

en positivistisk syn som anser att den objektiva verkligheten kan bevisas empiriskt.(Sohlberg 

& Sohlberg, 2009, ff.41,58) Men, som Winther Jörgensen & Phillips beskriver det, innebär 

det inte att världen inte existerar, men att den får sin betydelse genom diskurs.(Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.16) 

 

Ur en diskursanalytisk synvinkel skapas verkligheten av språket. Språket bildar en representa-

tion av verkligheten i ett givet ögonblick. Det innebär att verkligheten hela tiden förändras 

genom att språket bidrar till att förändra vår uppfattning om den. I och med att vi använder 

språket deltar vi i en social aktivitet vilken i sig i sin tur är med och formar den.(Bergström & 

Boréus, 2005, s.326) Diskurser tar olika former och betydelser utifrån vilken situation som 

råder och i vilken situation eller kontext vi befinner oss i. 
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I Bergström & Boréus exemplifieras detta utifrån att en sten på en åker får olika betydelse för 

den som betraktar den beroende på vilken diskurs som råder. För stenåldersmannen utgör den 

kanske ett vapen, för nybyggaren representerar den byggnadsmaterial och för arkeologen ett 

historiskt fynd.(Bergström & Boréus, 2005, s.327) Det medför även att det är av vikt att 

reflektera över sin egen förförståelse när en analys genomförs. Att man är kritisk till sina egna 

tolkningar. Ett annat sätt att betrakta det på kan vara genom Ogdens triangel. Ogdens triangel 

utgår från att det betraktade får mening utifrån betraktaren och den referensvärld betraktaren 

befinner sig i, vilket skulle kunna jämföras med vilken diskurs som råder. Som Malena Britz 

har beskrivit det finns det ingen anledning till varför en katt är en katt, den kunde likaväl ha 

kallats för hund. Det är relationen mellan det som betraktas och betraktaren och dennes refe-

renser som avgör hur omvärlden tolkas, förstås och utvecklas.(Britz, 2010, s.122)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Ogdens triangel (Sieber & Willy, 2007) 

 

Utöver detta innehåller diskursanalysen även riktlinjer för metodval och tekniker för hur man 

kan analysera språk i form av text eller tal.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.10) 

I en diskursanalys är det just diskursen som skall analyseras och det är därför texten i sig som 

är av intresse, inte uppfattningar eller funderingar om vad som egentligen menas eller hur 

verkligheten egentligen ser ut, man utgår från att den verkligheten aldrig kan nås då verklig-

heten är diskursiv.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.28) När en text analyseras är det för 

att undersöka vilka mönster som finns i de diskursiva utsagorna och vilka konsekvenser olika 

utsagor kan få i det sociala sammanhanget eftersom vissa utsagor omedelbart tycks bli accep-

terade som sanningar, medan andra inte gör det, och varför är det så?(Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.28) Diskursanalysens mål är inte att bevisa en objektiv verklighet, utan bara 

en tänkbar bild av den, och därmed har inte replikerbarhet och generaliserbarhet lika stor be-

tydelse, men det innebär inte att man skall bortse från det, tvärt om. Det går att öka intersub-

jektiviteten genom att i så stor utsträckning som möjligt vara tydlig i sin argumentation och så 

tydlig som möjligt beskriva hur analysen genomförts. Därutöver kan citat användas för att öka 

genomskinligheten och därmed validiteten i undersökningen.(Bergström & Boréus, 2005, 

s.353) 

2.2.2 Språket och makten 
När man diskuterar språk och diskurser är det mer eller mindre omöjligt att inte komma in på 

vilken betydelse makt har för att styra och forma diskurser. Inom diskurser finns en makt att 

stipulera de normer och regler som styr vad som får sägas, och när, och detta styr i stor ut-

sträckning vilka beslut som fattas. Detta gäller även inom politiken. Forskaren Michael Fou-

cault ses av många som grundare av det diskursanalytiska angreppssättet. För Foucault är dis-

kurser ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”(Bergström & Boréus, 
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2005, s.309) och menar vidare att själva skapandet av diskurser leder till att människor kon-

trolleras genom så kallade utestängningsmekanismer vilka i sin tur drivs av kunskap. Diskur-

ser sätter upp ramar inom vilka makten styr vad som får sägas och av vem. Han menar där-

med att makten har stor betydelse för hur relationer mellan människor utformas vilket kan in-

nebära möjligheter för vissa medan det begränsar andra. Foucault menar att makten inte en-

bart kan ses som något ont, utan att makten även kan ge upphov till processer som går mot 

den, och i den aspekten, vara produktiv.(Bergström & Boréus, 2005, s.312)  

2.3.4 Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys har inte heller en gemensam betydelse, det existerar ett antal olika in-

riktningar som skiljer sig i vissa avseenden och har samsyn i andra. Det som förenar dem är 

synen på att språket kan ses som en handling som bidrar till att förändra vår syn på verklighe-

ten och samtidigt har kraft att förändra den och därmed sociala identiteter och relationer. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ff.67-68) Diskurserna är därmed konstituerade och kon-

stituerande och tar intryck och förändras av omvärlden samtidigt som de själva förändrar den. 

 

Norman Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell för kritisk diskursanalys (se bild 

nedan) vilken den här undersökningen utgår ifrån. Modellen kan användas i sin helhet eller i 

delar beroende på undersökningens natur. För den här undersökningen ligger fokus vid texten 

och den diskursiva praktiken, även om den sociala praktiken kan beröras. Modellen är vald 

utifrån att den kan vara en bra grund för att upptäcka förändringar inom diskurser vilket är vä-

sentligt i min undersökning. 

 

Fairclough menar att analysen skall fokusera på två dimensioner där den ena är den kommu-

nikativa händelsen i form av språkbruk i någon form, bilder, text eller film, i denna undersök-

ning är det texter i form av transkriberade tal. Den andra är diskursordningen vilken utgörs av 

de diskurstyper som används inom ett specifikt fält. Diskurstyper är diskurser och genrer där 

genren är ett speciellt sätt att använda språket inom ett område. Det skulle kunna liknas vid 

fackspråk som används i en speciell social praktik. Som på ett sjukhus eller polisstation eller i 

en säkerhetspolitisk miljö som i detta fall.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.73) 

 

Genom analysen kan man detektera förändringar inom diskurser vilka i sin tur påverkar den 

sociala och kulturella omvärlden.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.84) Förändringarna 

kan analyseras utifrån uppfattningen att en text bygger på tidigare etablerade diskursiva struk-

turer, så kallad intertextualitet, men även genom att studera hur olika diskurser påverkar eller 

är avhängiga av varandra vilket beskrivs utgöra diskursordningen. Det är igenom att sätta 

samman dessa som diskurserna kan förändras utifrån vilket språkbruk som används och där-

med även det sociala och kulturella som omger den(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.13) 

Winther Jørgensen och Phillips uttrycker det som 

 
Artikuleringen av olika diskurser och mellan olika diskursordningar är ett uttryck för interdiskursivitet 

och därmed förändring medan konventionell blandning är ett tecken på upprätthållande av den domine-

rande diskursordningen och därmed den förhärskande sociala ordningen. Diskursiv reproduktion kan allt-

så undersökas genom en analys av relationerna mellan de olika diskurserna i en diskursordning och rela-

tionerna mellan olika diskursordningar.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.77) 

 

Faircloughs modell är kritisk i den mening att den utgår ifrån att det existerar ojämnlika makt-

förhållanden och att de som innehar makten även har makten att förändra och skapa diskurser 

och därmed den sociala strukturen. Kritiken går ut på att göra detta synligt för det sociala 

samhället och på så sätt möjliggöra en utjämning av den ojämnlikheten.(Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.69) se även(Bergström & Boréus, 2005, s.322) (se nedan)  
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I centrum har vi själva texten som kan analyseras utifrån vilka egenskaper den kan sägas ha. 

Texten kan analyseras med en mängd olika verktyg, till exempel utifrån ordval, grammatisk 

uppbyggnad eller hur metaforer har använts.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.87)  
Det innebär att analysen av det empiriska materialet med Faircloughs modell inleds med en 

textanalys där ett antal olika instrument kan användas för att blottlägga de diskurser som tex-

ten bygger på. I denna undersökning har instrument i form av begrepp definierade av säkerhe-

tiseringsteorin använts för att stärka tolkningen som genomförts(Fairclough, 1992, s.77). 

Textformen är vald då analysen av empirin förutsätter att all information först överföras till 

text.(Bergström & Boréus, 2005, s.352) Blottläggandet av diskurserna ur texten används se-

dan för en vidare analys av själva diskurserna. Syftet har varit att undersöka hur diskursen 

kring hot har konstruerats under tre olika tidsperioder och därmed blottlägga hur diskursen 

inom respektive period ser ut. Detta för att kunna beskriva vilken förändring som har skett 

mellan tidsperioderna för att slutligen kunna säga något om vad förändringen består i över 

hela den undersökta perioden. I den mån lingvistisk textanalys används är det för att se i vil-

ken grad argumenten motiveras och ges mening, om det används starka ord för att ge uttalan-

det tyngd, som till exempel skall och måste i kontrast till bör och kan, samt i vilken utsträck-

ning retoriska metoder har använts i form av att relatera till samhörighet genom att använda 

orden vi, oss och vårt eller i vilken utsträckning uttalanden kan knytas till att hänvisa till ge-

mensamma värden och intressen.(Balzacq, 2011, s.10) 

 

Texten omges av den diskursiva praktiken, det vill säga, inom vilken kontext som texten pro-

duceras och konsumeras, här kan man välja att sociologiskt klarlägga hur texten skapats och 

välja en lingvistisk utgångspunkt och undersöka vilka diskurser detta bygger på, hur texter 

och diskurser knyter an till varandra. Det betyder att en diskurs får sin betydelse utifrån det 

sammanhang i vilken kommunikationen sker och att man därigenom kan skilja dem 

åt.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.86) I detta fall är det Folk och Försvars rikskonfe-

rens som utgör en diskursiv praktik där språket kan formas av en debatt genre vilken i sin tur 

avgör hur texten utformas och kommuniceras.  Antagandet är att ingen text existerar för sig 

självt utan den relaterar till andra texter i en form av nätverk vilket kan beskrivas som inter-

textualitet. Detta möjliggör att se huruvida en text är ny eller till vilken utsträckning den byg-

ger på gamla uttalanden, vilket i sin tur kan säga något om förändring. Likaså kan interdiskur-

siva inslag detekteras vilket kan visa på i vilken grad en diskurs har påverkats av en annan. 

Även detta kan peka på i vilken utsträckning förändring skett men också vilka diskurser som 

kan anses vara starka i den kamp som kan sägas förs mellan dem, vilket kan säga något om 

vart ett område är på väg och vad som väger tyngst.(Bergström & Boréus, 2005, s.324) Fokus 

här ligger vid hur diskurserna kan sägas ha förändrats och jag avser inte analysera hur texten 

konsumerats i den här undersökningen. 

 

Den sociala praktiken är den vidare aspekten där man kan analysera i vilken utsträckning des-

sa förhåller sig till andra diskursiva praktiker och det är här det blir intressant att se om den 

diskursiva praktiken återspeglar tidigare praktik eller om den står för en förändring som i sin 

tur skapar en bredare social förändring.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.90) Syftet med 

denna undersökning utgörs av hur konstruktionen av hot har konstruerats och förändrats var-

för den sociala praktiken i modellen hamnar utanför undersökt område. Men gränserna mellan 

dessa områden i modellen är ofta vaga och svåra att skilja åt. Den sociala praktiken kan därför 

beröras då en text även kan utgöra en form av social praktik.(Bergström & Boréus, 2005, 

s.324)  
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2.3 Sammanfattning teori 
Jag har i föregående kapitel beskrivit säkerhetiseringsteorin som ramar in undersökningen. 

Teorins bärande begrepp för vad som kan utgöra fokus för ett hot utgörs av vad som är hotat, 

vem eller vad utgör hotet, vad skall skyddas och med vilka medel utifrån militära, politiska, 

ekonomiska, sociala eller miljömässiga faktorer och hur detta har uttryckts, används för ana-

lysen. Säkerhetiseringsteorin bildar därmed en ram för analysen av texten och den diskursiva 

praktiken.  

 

Diskursteorin och Faircloughs tredimensionella modell beskriver ett sätt som kan användas 

för en analys där språket har en central betydelse, och där man vill undersöka förändringar. 

Men det finns ingen färdig mall för hur analysen skall genomföras utan får sättas samman ut-

ifrån vad som skall studeras och syftet med undersökningen.(Bergström & Boréus, 2005, 

s.329) Hur modellen har använts i den här undersökningen beskrivs nedan. 

2.4 Att undersöka och blottlägga diskursen om hot 
Syftet med undersökningen är att analysera hur begreppet hot har konstruerats av säkerhets 

och försvarspolitiska företrädare och hur detta kan sägas ha förändrats. Materialet utgörs av 

transkriberade tal från Folk och Försvars rikskonferens i Sälen mellan åren 2007-2012. Talar-

na är Försvarsministern och Överbefälhavaren. Texterna har delats upp i tre perioder för att 

klargöra och tydligare kunna beskriva den förändring som skett över den undersökta perioden 

(se material). 

 

För undersökningen har Norman Faircloughs tredimensionella diskursanalytiska modell fun-

gerat som inspiration både teoretiskt och metodologiskt, men används inte slaviskt. I under-

sökningen har jag fokuserat på texten och den diskursiva praktiken. I den diskursiva praktiken 

undersöks dock inte hur texten har konsumerats. I syfte att rama in undersökningen och defi-

niera vilka begrepp undersökningen bygger på har teorier om säkerhetisering använts.  

 

 

                                       
 
Figur: Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough, 1992, s. 73) 

 

Inledningsvis har texterna först lästs igenom översiktligt för att skapa en uppfattning av inne-

håll och struktur. Därefter har texterna lästs noggrant upprepade gånger i syfte att ringa in de 

passager som rör hot. Dessa passager har sedan analyserats utifrån bärande begrepp ur säker-

hetiseringsteorin i syfte att blottlägga hotdiskursen. Hoten analyseras utifrån i vilken kontext 

de nämns i. Kontexterna utgörs av de i säkerhetiseringsteorin definierade militära, politiska, 

ekonomiska, sociala och miljöanknutna områdena.(Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998, ff.22-

23) Här har forskningsfrågorna väglett analysen i att kategorisera olika hot och placera dem i 

rätt kontext. 



 15 

 

 Hur har hotet konstruerats 

 Förändras begreppens konstruktion över undersökt period 

 

Samt av delfrågeställningarna 

 

 Vad är enligt texten hotat 

 Vem eller vad utgör hotet och hur skall det hanteras 

 

För att placera hoten i en säkerhetskontext har följande områden använts från säkerhetise-

ringsteorin: 

 

 Militära: Referenten utgörs oftast av staten men kan även vara politiska enheter och 

uttrycks ofta i existentiella termer. I extrema fall kan även de militära styrkorna i sig 

utgöra referent. 

 

 Politiska: Referenten utgörs ofta av suveräniteten men kan även utgöras av den ideo-

logiska synen på staten i form av nationalstaten, och i vissa fall även av internationella 

relationer som om de hotas kan hota den egna suveräniteten. Ett existentiellt hot mot 

suveräniteten kan utgöras av hot som hotar erkännande, regering och legitimitet. I vis-

sa fall kan referenten utgöras av mellanstatliga faktorer, som till exempel EU eller 

andra stater. 

 

 Ekonomiska: Referenter i det ekonomiska området kan vara svåra att definiera men 

utgörs här av de funktioner som är nödvändiga för nationell ekonomi och välfärd. 

Dessa är oftast inte av existentiell natur. 

 

 Sociala: Här avses stora sociala grupper som skulle kunna fungera även utan staten, 

till exempel religiösa grupper. Hot kan vara av existentiell natur för en sådan grupp. 

 

 Miljö: Här finns en stor variation av det som kan utgöra referensobjekt, allt från en-

skilda arter av djur och växter till den globala miljön i form av till exempel global 

uppvärmning. Det kan vara begränsat till enskilda sjöar och kan vara av existentiell till 

ickeexistentiell natur beroende på hur man betraktar det.(Buzan, Wæver, & de Wilde, 

1998, ff.22-23) 

 

Hur hoten har uttryckts i dessa sammanhang utgör hotdiskursen som den ser ut i respektive 

undersökt period. Dessa har sedan analyserats i syfte att se om det skett en förändring. Det 

vill säga, hur konstruktionen av begreppen kan beskrivas utifrån vilka argument som använts 

och hur starkt detta motiverats. Nämns de olika hotbegreppen i samma kontext över tiden och 

är kopplingarna starka eller svaga. Vilka konnotationer kan utläsas och är detta koherent, med 

detta menas i vilka sammanhang uppträder begreppet, vilken betydelse kan det sägas ha, och 

är det konstant eller förändras det? (Sartori, 1984) Undersökningen är i longitudinell och 

framställs genom tre undersökta perioder för att öka överskådligheten.(Jmfr: Bergström & 

Boréus, 2005, s.330) Att använda sig av detta upplägg är vanligt inom diskursanalyser och för 

att undersöka hur begrepp konstrueras och förändras över en tidsperiod(Bryman, 2001, s.73) 

 

För att ytterligare skapa ordning i materialet har jag empiriskt urskiljt tre områden inom vilka 

hot nämns. Områdena var därmed inte förutbestämda innan analysen påbörjades. Dessa om-

råden har enbart använts i syfte att sortera hoten och skapa struktur och tydlighet i analysen 
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för de tre undersökta perioderna.  Områdena utgör inte hot i sig utan hoten relateras enskilt till 

det område och sammanhang som analys av kontexten ger. Områdena som identifierats är 

traditionella hot av mellanstatlig karaktär, det vill säga hot som nämns i en mellanstatlig kon-

text och kan kopplas till att det är en annan stat som utgör hotet i någon form. Nästa område 

utgörs av nya hot. Nya hot är ett begrepp som är vanligt förekommande i materialet men där 

innehållet är mer oklart, det vill säga vad det är som utgör nya hot. Slutligen har ett område 

använts vilket jag valt att benämna övriga hot. Dessa hot utgörs av de hot som inte nämns i 

samma kontext som traditionella eller nya hot men som har getts innehåll i form av att de 

namngivits. 

 

I möjliga fall undersöks även synen på medel, medel som väljs kan enligt Balzacq ge en indi-

kation till vilket område hotet kan relateras. Detta på grund av att medel kan användas i en 

form av rutinförfarande och kan då peka på vilket område som avses enligt Balzacq tredje an-

tagande.(Balzacq, 2011, s.16)  

 

Därefter kommenteras vilka motsättningar som kan utläsas ur diskursen då detta kan svara på 

om det råder konkurrens mellan diskurserna och om någon är dominerande samt vilka själv-

klarheter olika diskurser är eniga om.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.135) 

3 Diskursen blottläggs och diskuteras 
I det här kapitlet genomförs analysen av det bärande begreppet hot. Kapitlet syftar till att 

åskådliggöra konstruktionen av hot genom en analys av begreppet. Parallellt med åskådliggö-

randet av diskursen, vilket genomförs genom citat och referenser, kommer en diskussion att 

föras om hur dessa kan förstås och tolkas, tolkningen stödjs av forskningsfrågorna om vad 

som är hotat, vem eller vad som utgör hotet och hur detta skall mötas. Jag har delat upp text-

materialet i början, mitten och slutet i ett försök att tydliggöra hur diskursen förändras över 

tiden samt om något tillkommer eller om något försvinner. Förändringen av begreppets kon-

struktion diskuteras i den diskursiva praktiken vilket tillsammans med analysen besvarar hur 

konstruktionen av begreppet har förändrats. 

3.1 Hot 
En diskussion om vad säkerhet och hot är leder en in på ett mycket stort område, men för att 

begränsa området utgörs den diskursiva praktiken av den säkerhets och försvarspolitiska kon-

texten som materialet utgörs av. När hot diskuteras är det därmed ur ett politiskt perspektiv 

eller genre och genren kan styra vad som är och vad som inte är acceptabelt att säga. Generellt 

kan man dock säga att hot är en förutsättning för säkerhet. För att det skall finnas säkerhet 

måste det alltså finnas något som uppfattas som ett hot av någon/något, en referent, men även 

en aktör som står för hotet i fråga.(Williams, 2008, s.69) Det finns ett ömsesidigt beroende 

mellan referent, hot och medel vilket måste analyseras för att förstå hur hot konstrueras. Vad 

eller vem är det som avgör om ett hot existerar och vad är det som får oss att acceptera det 

som ett hot.  

3.1.1 Perioden 2007-2008 
Under 2007 nämns hot i direkt form enbart av terrorism och detta av Överbefälhavaren. Där-

efter utgör traditionella hot som krig och andra militära konflikter ett centralt tema i materia-

let, men det råder en dualism om hotets allvarlighet, å ena sidan är det ett hot men å andra si-

dan, ses det inte som trovärdigt. Det förekommer andra hot i form av begreppet ’nya hot’ men 

dessa uttrycks i vaga former med svaga kopplingar till både referent och medel.  
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Traditionella hot 

Ett hot som är centralt i diskursen är Ryssland, till vilket det viks ett helt eget kapitel i talet, 

vilket ger det en viss särställning. ”Rysslandbilden är mer komplex än svensk debatt ger ut-

tryck för”(Tolgfors, 2008) Implicit kopplas uttrycket, ’bilden är komplex’, till att Ryssland 

kan utgöra ett hot. Vad hotet utgörs av är inte klart i diskursen och inte heller ges uttryck för 

vad som skulle kunna utgöra referensobjekt. Frågan kretsar kring om Ryssland är en vän eller 

fiende vilket ger uttryck för en viss osäkerhet om Ryssland utgör ett hot eller ej. Försvarsmi-

nistern uttrycker det som att ”Ryssland vill kunna projicera makt”.(Tolgfors, 2008) Att proji-

cera makt är en handling men kan inte betecknas som ett existentiellt hot. Referenten är i detta 

stycke oklar men skulle kunna vara inom det militära och/eller det politiska området. 

 

Hotet Ryssland kopplas till en diskussion om Östersjön och dess betydelse för ekonomi, dis-

tribution av varor och tjänster och dess vikt för välfärden. Hotet Ryssland byggs upp utifrån 

flertalet yttre faktorer som handelsvägar, energi, ekonomi och välfärd, vilka samtidigt kan sä-

gas utgöra referenter även om det i slutändan är sociala faktorer som hotas då hotet nämns i 

en ekonomisk kontext. Försvarsministern fortsätter, ”Vill någon skada energiexporter sker 

det lättast på ytan”.(Tolgfors, 2008) Detta indikerar en direkt handling avsedd att skada vilket 

skulle kunna tolkas som en militär handling, men i lika stor utsträckning någon form av terro-

rism eller kriminalitet. Vad går inte att läsa ut ur materialet. Någon, skulle i stort sett kunna 

betyda att vem/vad som helst utgör hotet. Men när det nämns i samma kontext som Ryssland 

är det lätt att ledas att tro att det är just Ryssland. 

 

Hot mot transporter, olja och energi kopplas vidare till en allt mer ansträngd rysk ekonomi 

med klara hälsoproblem, organiserad kriminalitet och miljöförstöring. Även om det samtidigt 

anges att det inte ses som särskilt troligt att ett militärt angrepp skulle drabba Sverige, så kan 

Ryssland inte bortses från att vara ett hot mot Sverige. Det hot som Ryssland utgör tonas dock 

ned av argument som att Ryssland lägger en väldigt liten del av BNP på sin krigsmakt. Inte 

heller skaffar man den senaste materielen för egen del utan den går på export. Samtidigt po-

ängteras att Ryssland satsar på militär upprustning och strategiska styrkor och har utökat sina 

militära ambitioner i Barentsregionen och i medelhavsområdet vilket kan uppfattas som mot-

sägelsefullt och sätter en militär prägel på diskussionen. 

 

Sättet att hantera den komplexa Rysslandsbilden uttrycks av Försvarsministern att vara en 

fråga för EU, 

 
vi gör det bäst tillsammans i EU, grundbulten är ekonomisk integration och politiskt samarbete med stor 

politisk tydlighet när anledning finns till det.(Tolgfors, 2008) 

 

Citatet kan tyda på att EU är referenten och att medlen är ekonomiska och politiska, hotet ut-

trycks inte vara existentiellt. Stor politisk tydlighet kan tolkas vara åtgärder i form av sanktio-

ner i olika former, men det framgår inte. Detta gör att bilden av Ryssland som hot är komplex 

och visar på en dualism, det är inte ett hot, men kan inte heller uteslutas vilket illustreras av 

nästa citat. 

 
Kriser eller incidenter, som inbegriper militära maktmedel, kan uppstå även i vår region.(Tolgfors, 2008) 

 

Av citatet framgår inte att hotet nödvändigtvis utgörs av Ryssland, men kontexten i vilket det 

nämns gör att det kan tolkas till att vara det.  
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Nya hot 

Men det finns andra, mer vagt uttryckta hot som refereras till som nya hot. Det är dock inte 

helt klart vad nya hot i sin tur refererar till, utan försvarsministern refererar till dem vid flerta-

let tillfällen som att ”en ny tids hot blir just nya”(Tolgfors, 2008) vilket inte berättar något 

om dess natur och lämnar mycket till egen tolkning och fantasi. Kopplingar till enskilda ob-

jekt saknas. Det som är klart är dock att de nya hoten skall bemötas tillsammans med andra 

vilket i diskursen kan förstås som andra EU länder och de nordiska länderna, vilket gör att 

nya hot här sätts i en mellanstatlig nordisk och europeisk kontext . 

 
Men, vi kan inte se någon aktör som har förmåga eller ambition att utgöra ett militärt hot av den gamla 

typen mot Sverige, en ny tids hot blir just nya.(Tolgfors, 2008) 
 

Citatet pekar på att det militära hotet tonas ner och refereras till som gamla hot vilka inte 

längre är aktuella. Det skulle därmed även kunna tolkas som om nya hot inte är militära. Vad 

framgår inte. Vi, i detta fall kan tolkas vara den svenska regeringen, men det framgår inte klart 

av diskursen. Aktör kan innebära en annan stat eftersom kopplingen av hotet görs till eventu-

ell militär förmåga och den gamla typen, vilket i sig kan tolkas till invasionshotet och det 

gamla invasionsförsvaret. 

 
Men nya hot mot Sverige blir just nya. Den säkerhetspolitiska kartan är fundamentalt förändrad. EU 

och/eller NATO omfattar hela östersjöns södra och östra stränder, Kaliningrad undantaget.(Tolgfors, 

2008): Framtidens hot möts bäst tillsammans med andra.(Tolgfors, 2008) 

 

Citaten kan även peka på att nya hot är framtida hot. Vad nya hot består av är alltjämt svårt att 

se men här sätts de i en nordeuropeisk kontext med Östersjön i centrum men med staten som 

primär referent då de nya hoten hotar Sverige. Andra referenter skulle kunna vara andra euro-

peiska stater eller organisationer i och med kopplingen att hoten bemöts tillsammans med 

andra, vilket även detta skulle kunna peka på en vidare referent än staten och att medlet är 

bredare än det militära, men det framgår inte. Nya hot sätts även i samband med framtidens 

hot och det kan tolkas att framtidens hot därmed inte är militära i detta fall. 

 

Nya hot har beskrivits i den gemensamma europeiska säkerhetsstrategin, ESS till att vara; 

Terrorism, massförstörelsevapen och spridning av massförstörelsevapen, vilket uttrycks som 

det ”potentiellt största hotet mot vår säkerhet”(ESS, s.3), men även bland annat; regionala 

konflikter, stater i upplösning, organiserad brottslighet, individer och grupper som figurerar 

utanför statsstrukturen.(ESS, 2003, ff.3-6) Det kan ligga nära till hands att tolka att det är des-

sa hot Försvarsministern refererar till när han uttalar sig om nya hot, men det framgår inte av 

diskursen. 

 

Övriga hot 

Under 2007 hittas endast en direkt koppling till hot, och det uttalas av Överbefälhavaren vid 

två tillfällen. I båda fallen rör det sig om terrorism;  

 
Försvarsmakten hävdar den territoriella integriteten och ger allt efter behov stöd till samhället. Den senare 

inkluderar nu även stöd till samhällets försvar mot storskalig terrorism(Syrén, 2007) 

 

Citatet kan tolkas som att hävda den territoriella integriteten utgör Försvarsmaktens främsta 

uppgift vilket kan tolkas som att det är mot ett existentiellt hot och att staten är referent. Ter-

rorism däremot uttrycks i sociala termer, även om det uttrycks som storskalig terrorism kan 

det inte ses som ett existentiellt hot. Stöd till samhällets försvar kan tyda på att referenterna är 
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sociala grupper i samhället, men det framgår inte tydligt av diskursen. Överbefälhavaren fort-

sätter; 
 

Mycket av det omfattande reformprogram som stakades ut i riksdagsbeslutet slår nu ut med full kraft. Det 

gäller inte minst den nya soldatutbildningen, den reformerade personalförsörjningen, kraven på förmåga 

att möta stödja samhällets försvar mot storskalig terrorism(Syrén, 2007)  

 

Hotet motiveras inte med mer än att det kan uppfattas som att en ny uppgift lagts till de gam-

la. Ordvalet, stödja, skulle kunna tolkas som att det inte är det militära maktmedlet som är det 

primära. Det går att tolka att hotet inte heller är av existentiell natur då det är samhället som 

anses hotat och inte staten eller suveräniteten. I de fall en referent nämns i övrigt är det staten 

som skall skyddas, men en direkt koppling till hot kan inte göras. Att hot i det närmaste är 

frånvarande i materialet kan kanske förklaras av Försvarsministerns uttalande ”Jag vill påstå 

att vi i Sverige har en tämligen homogen bild av vårt säkerhetspolitiska läge och de framtida 

utmaningarna”.(Odenberg, 2007) Vi, skulle i det här fallet kunna peka på Sveriges befolk-

ning och att vi vet att läget är stabilt. Vad framtida utmaningar innehåller lämnas osagt och 

kan tyda på att läget trots allt inte är så klart. 

 

Andra hot som nämns har i större utsträckning kopplingar till risken för olyckor: 

 
Det finns risk för kollisioner, haverier och incidenter. Skulle något ske med en oljetanker skulle det ge 

oöverstigliga miljökonsekvenser för östersjön(Tolgfors, 2008) 
 

Citatet kan peka på att området är miljön och att Östersjön är referent, men ordvalet, inciden-

ter och något, öppnar för andra tolkningar och att hotbilden kan vara bredare än enbart olyck-

or. Om detta är medvetet eller ej går inte att utläsa i underlaget. Men skulle kunna syfta på till 

exempel någon form av terrorism eller kriminalitet, men det framgår inte. Hoten anses inte 

vara existentiella. 

 

Internationella insatser florerar flitigt i diskursen, men det är oklart vad dessa skall leda till 

och den förmåga Sveriges försvarsmakt besitter till väpnad strid skall i mångt och mycket an-

vändas för skydd av det egna territoriet och den territoriella integriteten. Det skulle kunna ses 

som att staten har en central betydelse och utgör den referent som i första hand skall skyddas. 

Militära hot benämns i ena stunden som osannolika och det är inte troligt, för att i nästa inte 

helt kunna uteslutas. Hotet anges att ibland kunna uppstå på sikt och i andra fall inte, vilket 

uppfattas som motsägelsefullt. Försvarsmaktens utformning som säkerhetspolitiskt medel ut-

trycks därmed att vara en komplex fråga. 

 
Kriser eller incidenter, som inbegriper militära maktmedel, kan uppstå även i vår region. På längre sikt 

kan militära angreppshot aldrig uteslutas. Det blir problem om man jämför dagens försvar med gårdagens 

hotbild, alternativt om man utgår från att framtidens hot blir de gamla återuppståndna(Tolgfors, 2008) 

 

Citatet kan peka på att gårdagens hotbild är ett militärt angrepp liksom gamla återuppståndna. 

Kontexten är militär och hotet skall mötas med militära medel även om det är oklart om för-

svaret är dimensionerat för det. Referenten kan tolkas vara staten. Dagens försvar är rimligtvis 

insatsförsvaret och gårdagens hot en militär invasion. Här nämns hot i formen av framtida hot 

som återuppstående gamla, vilket skulle innebära problem för ett insatsförsvar. Framtida hot 

kan därmed vara militära.  

 

Diskursen 2007-2008 

Hot under perioden uttrycks vagt och inkonsekvent och flera diskurser existerar parallellt och 

utan ordning. Traditionella hot beskrivs i en militär och ekonomisk kontext i och med Öster-
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sjöns betydelse för detta. Medlen uttrycks vara politiska och ekonomiska påtryckningsmedel, 

vilket kan peka på att hotet inte uppfattas vara existentiellt. Det råder en dualism om det mili-

tära hotets vara eller inte vara i och med att de å ena sidan uttrycks som osannolika, inte troli-

ga och vi kan inte se något militärt hot, till å andra sidan, som att vi inte helt kan bortse från 

ett militärt hot. Ryssland kan vara ett hot och uttrycks i första hand i denna kontext som ett 

hot som i första hand skall mötas med politiska och ekonomiska medel tillsammans med öv-

riga EU medlemmar, men existerar även inom en militär kontext, men detta uttrycks mer 

oklart. Ryssland kan hota östersjöns transporter av varor och tjänster och därmed välfärden. 

 

Vad som utgör referenten är i de flesta fall oklart men kan tolkas att utgöras av staten, även 

om även detta ofta uttrycks vagt och i vissa fall med ett europeiskt inslag. 

 

Nya hot kopplas även de till en militär kontext i och med att de skall mötas med militära me-

del. Staten kan även här tolkas till att vara referenten. Vad som utgör nya hot och framtida hot 

är dock oklart då dessa inte identifieras eller sätts i klar relation till ett område. Konstruktio-

nen är därmed oklar. 

 

Terrorism, när det nämns av Överbefälhavaren, utgör inte ett existentiellt hot mot Sverige 

som stat, utan nämns i en social kontext kopplad till samhället vilket skulle kunna omfatta allt 

från kommunikationer till IT trafik, referenten är därmed mer av en social identitet i form av 

samhället. Det militära maktmedlet är inte heller det primära utan skall stödja andra medel i 

händelse av en attack, vilka medlen är framgår inte av diskursen men kan tolkas till att i första 

hand vara ickemilitära. 

 

Hot i form av kollisioner, haverier och incidenter nämns uteslutande i en östersjökontext där 

referenterna i högre utsträckning kan tolkas vara hotad ekonomi och välfärd och det som ho-

tas är transporter av varor och tjänster, men även Östersjöns miljö framstår i denna kontext 

som en viktig referent. Dessa hot kan tolkas vara av ickeexistentiell natur. 

 

Retoriska indikatorer förekommer inte i diskursen i den här perioden. 

 

En motsättning i diskursen råder om Ryssland som ett militärt hot eller inte. Det går inte att se 

att det ena uttrycks starkare än det andra. 

 

3.1.2 Perioden 2009-2010 
Under den här perioden skiftar hot i förklaring och i kontext och från att vara globala till loka-

la. Hoten utrycks i allmänhet utan att beröra vem eller vad det är som utgör det vilket gör det 

svårt att se vad som utgör referenten. Överlag är det dock staten som indirekt framstår som re-

ferent. Insatser kan göras långt borta, men syftet är i förlängningen att skydda staten och 

Svenska intressen och värden. 

 

Traditionella hot 

Det traditionella hotet om ett militärt angrepp mot Sverige blir mer tydligt i diskursen där 

Ryssland står för hotet, vilket framgår av följande citat: 
 

Den gamla synen med insatser antingen långt borta eller inom landets gräns är förbi 

Detta möter den militära utvecklingen i Ryssland där man satsar på snabbrörliga insatsstyrkor för landet 

och närområdet.(Tolgfors, 2009) 
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Citatet tyder på att åtgärder som genomförs är till för att möta den militära utvecklingen i 

Ryssland, vilket även motiveras av nästa citat, Överbefälhavaren uttrycker att: 
 

Ryssland uppträder med starka krav på en stormaktsställning i sitt närområde och med tydligt markerad 

beredskap att nyttja militärt våld även utanför sina gränser för att tillvarata sina viktiga intressen.(Syrén, 

2009) 

 

Hotet Ryssland motiveras av det faktum att Ryssland är berett, att med militär makt mot andra 

stater, värna om egna intressen. Ryssland anges även ha stormaktsintressen i regionen vilket 

kan tolkas vara ett retoriskt sätt att tydliggöra hotet genom en gemensam förståelse för ordet 

stormakt. Regionen får i kontexten sägas utgöra Rysslands omedelbara omgivning med intill-

liggande stater. 

 

Överbefälhavaren uttrycker dock att omvärldsläget medfört svårigheter att se några reella mi-

litära hot vilket framgår av nästa citat; 

 
Vi har sedan det kalla krigets slut haft förmånen att leva i sällsynt gynnsam omvärldssituation, vilket gjort 

det svårt att konkretisera militära hot mot vårt land. Det har lett till att operativa uppgifter och behov har 

hamnat i bakgrunden.(Syrén, 2009) 

 

Men även att detta inneburit att vi inte följt med i utvecklingen; 
 

Vårt fokus i värderingen av Försvarsmakten har sedan många år lagts på förmågan att lösa dagens ome-

delbara uppgifter. Det har speglat den grundläggande bedömningen att riskerna för militärt angrepp i da-

gens Europa under lång tid kommer att vara låga.(Syrén, 2009) 

 

Citatet kan även peka på att bedömningen av risken för ett militärt hot har varit felaktig och 

att hotet borde få mer uppmärksamhet och att det behöver genomföras åtgärder för att möta 

det, vilket framgår av nästa citat. 
 

Vi måste alltså i grunden slå vakt om tillräcklig bredd, som tillräcklig kvalitet kopplat till de hot vi kan 

ställas mot i ett försämrat omvärldsläge. Det ställer krav på en fortlöpande förnyelse som knappast är läg-

re än under det kalla kriget.(Syrén, 2009) 

 

Vilket kan kopplas till att kriget i Georgien kom som en överraskning. 
 

Vi måste tillsammans på ett långt tydligare sätt än hittills förklara hur den inriktning vi gett försvaret sva-

rar upp mot säkerhetspolitiska och operativa krav även på hemmaplan. Kriget i Georgien i somras har än 

mer tydliggjort detta behov.(Syrén, 2009) 

 

Detta ger ett ökat fokus på Ryssland och kopplingar görs till det kalla kriget och till stormak-

ten för att ge resonemanget extra tyngd och anknyta till gemensamma minnen. I detta fall är 

hotet militärt och mer kopplat till staten som referent. I den kontexten kan hotet sägas vara ex-

istentiellt vilket medför att förändringar i Försvarsmaktens struktur måste göras.  

 

Det råder en dualism i diskursen, Ryssland kan utgöra ett hot men nedtonas av att omvärlds-

utvecklingen lett till att detta ses som mindre troligt. Detta tydliggörs av argument som att, 

utvecklingen i Europa där framförallt baltländerna nu är medlemmar i både EU och NATO 

förhindrar ett ryskt militärt angrepp. För att nå svenskt territorium måste Ryssland nämligen 

passera dessa. Baltländernas EU och NATO medlemskap utgör därmed nu en garant för egen 

säkerhet då de fungerar som avskräckning, vilket framgår av nästa citat; 
 

Ny är dock miljön Sverige finns i. Östersjön kantas av NATO och EU länder. Den östra kanten kan inte 

längre användas som bas för angrepp mot Sverige.(Tolgfors, 2010) 
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Det ses inte troligt att NATO och EU skulle förhålla sig passiva vid en sådan händelseutveck-

ling vilket ytterligare skulle öka säkerheten. Kontexten och medlet är militärt. 

 

Det konventionella väpnade angreppet ligger dock kvar och det är fortsatt Ryssland som ut-

målas som det potentiellt farligaste hotet ur den aspekten. Orsaken är angreppet mot Georgi-

en. Det kalla kriget återkommer som begrepp och då i en kontext av hård säkerhet som tolkas 

som ett militärt hot och mellanstatliga konflikter. Det hotet sätts i den bredare kontexten av 

övriga länder vilket kan vara Europas länder.  

 
Inte ens under kalla kriget - då det verkligen enbart handlade om hård säkerhet - gick det att se ett läge 

där endast ett land i regionen skulle drabbas av militärt hot utan att detta starkt skulle påverka övriga län-

der. Det isolerade angreppet sågs inte som realistiskt, utan  hot mot Sverige sågs som en del i ett större 

scenario.(Tolgfors, 2010) 

 

Det större scenario som Försvarsministern hänvisar till i citatet är troligtvis det som kallats 

marginaldoktrinen som existerade under neutralitetstiden och gick ut på att endast en liten del 

av Warszawapaktens resurser skulle hota Sverige och att Sverige skulle få hjälp utifrån. Hotet 

är existentiellt, militärt och staten är i detta fall referent. 

 

Nya hot 

Nya hot får en liten annan betydelse här. I stället för att syfta till nya hot utifrån okonventio-

nella medel liksom de som beskrivs i ESS, anges nya tidens hot i stället vara snabba konven-

tionella angrepp utan förvarning. Det kan anses som något kontroversiellt då detta, om något, 

representerar en konventionell syn på hot i form av mellanstatliga konflikter. Här kan nya hot 

även kopplas till Ryssland i en militär kontext; 

 
Kriget i Georgien innebar inte i sig en upptrappning av den militära hotbilden mot Sverige i det korta per-

spektivet, men väl ett tydliggörande av hur den nya tidens hot ser ut.(Tolgfors 2009) 

 

Kritik mot den sortens resonemang skulle kunna utgöras av att kriget i Georgien även genom-

fördes med andra medel än det rent militära, det förekom ett stort inslag av vilseledning, in-

formations operationer och IT – attacker.(Cornell & Starr, 2009) men dessa kopplingar går 

inte att utläsa i diskursen. I detta fall kan hotet vara av existentiell karaktär och staten vara re-

ferensobjekt. I och för sig visar citatet fortsatt på den dualism som råder angående hotet. Det 

är inget hot i det korta perspektivet, men det kan komma mycket fort. 

 

Övriga hot 

I slutet av den här undersökta perioden får övriga hot en mer utpräglad karaktär och ges sub-

stans genom att klart uttala några av hoten som terrorism, naturkatastrofer eller katastrofer or-

sakade av människor men även naturkatastrofer som drabbar miljön, och då framförallt i Ös-

tersjön. Men hot nämns även i en mycket bred kontext. 

 
Utgångspunkten är att det inte går att se en situation där en militär konflikt i vårt närområde skulle drabba 

endast ett land, utan att påverka de övriga. Den utgår från en bred hotbild, hela skalan från civila till mili-

tära hot täcks, naturkatastrofer likaväl som terrorattacker och militära angrepp.(Tolgfors, 2010) 

 

Citatets breda definition gör att referenten och medel blir oklara. Hoten skall dock omhänder-

tas tillsammans med andra länder. Citatet innehåller därmed allt och inget. Referenten kan 

vara EU, eller ett land ingående i EU, eller Sverige, vilket framgår av nästa citat; 
 



 23 

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat med-

lemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. 

(Tolgfors, 2010) 

 

Nästa citat visar ytterligare på den bredd som avses; 
 

Vi ska handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller 

drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof orsakad av människor.(Tolgfors, 2010) 

 

Samt av; 
 

Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemmarna 

skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med art 51 

i FN stadgan.(Tolgfors, 2010): Alla resurser skall mobiliseras, även militära.(Tolgfors, 2010) 

 

Uttrycken ska, skyldiga och alla till buds stående medel, ger skarp framtoning av uttalandet 

och innebär ett mer fast ställningstagande. Vad alla till buds stående medel är förtydligas en-

dast till det militära, men det utgör endast ett av flera tänkbara medel. Begreppet solidaritet 

förs in och kan anses som ett motiv för detta. Hot får en europeisk prägel och kan kopplas till 

EU medlemsländer vilket ger en bred tolkning av referensobjektet, men det kan tolkas som 

EU och i EU ingående stater, men även sociala grupperingar inom dessa stater. 

 

Diskursen under den här perioden färgas även av ett fokus på den internationella arenan lik-

som vikten av samarbete. Här blir även vikten av den allomfattande insatsen tydliggjord ge-

nom att en ny strategi för internationella insatser införts och argument som diplomatisk närva-

ro och biståndsinsatser skall hjälpa till att skapa en stabil ekonomi och social utveckling på de 

platser där insatser genomförs. Afghanistan, Kosovo och Tchad ges som exempel. Men även 

vikten av att genomföra SSR (security sector reform) insatser för att stärka mottagarlandets 

egen förmåga till återuppbyggnad. I detta fall skulle det kunna tyda på att mottagarlandet och 

dess befolkning utgör referent. Kontexten utgörs av politiska, sociala och ekonomiska fakto-

rer i en internationell mening som inte direkt kan kopplas till hot mot Sverige. Men det ut-

trycks inte i klara ordalag. 

 
Vi dimensionerar försvaret utifrån hot som stammar utanför landet och rör sig in mot oss. Vi förbereder 

oss sedan för att kunna göra insatser i landet, i Norden, i närområdet och i världen. Den gamla synen med 

insatser långt borta, eller inom landets gräns är förbi.(Tolgfors, 2009) 

 

Citatet pekar på att hot i det här fallet ses vara något som uppstår utanför landet. Vad hoten 

består av framgår inte, inte heller vad eller vem som skulle kunna utgöra hotet går att se. Det 

är även svårt att fastställa vad det är som skall skyddas. Referenterna kan vara globala, regio-

nala eller lokala. Försvaret i det här fallet skulle kunna utgöras av en bredare syn än den rent 

militära beroende på kontexten det nämns i, men det framgår inte. Den gamla synen skulle 

kunna härledas till insatsförsvar och endast expeditionära ambitioner. Att Sveriges säkerhet 

garanteras genom insatser borta sägs implicit nu ha förändrats till att gälla, borta och hemma. 

 

Vad som utgör huvudsaklig referent framgår dock tydligare lite senare i materialet. Värden 

som skall försvaras uttrycks som rent svenska nationella intressen. Argumenten anspelar på 

våra grundläggande värden och intressen vilket framgår av nästa citat; 

 
Försvaret skall enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, kunna värna våra grundläggan-

de värden och intressen.(Tolgfors, 2009) 
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Och även av detta; 

 
Uppgiften är dubbel, att värna Sveriges territorium och svenska värden och intressen genom insatser na-

tionellt och internationellt. Sveriges säkerhet börjar och slutar inte vid gränsen. Den byggs tillsammans 

med andra i Norden, närområdet och globalt.(Tolgfors, 2009) 

 

Vad som utgör grundläggande värden och intressen liksom Svenska värden går dock ej att 

läsa ur diskursen, men skulle kunna anspela på, till exempel, demokrati och mänskliga rättig-

heter, men skulle likaväl kunna vara till exempel välfärden för staten och den enskilda indivi-

den. Geografiskt skall detta ske lokalt, regionalt och globalt samt tillsammans med andra vil-

ket kan bredda synen på referent, men i slutändan är det staten. 

 

Hoten mot Sverige anges dock vara av den art som uppstår mycket fort, och här förs den geo-

grafiska aspekten in vilket ger hoten en global prägel; 

 
De hot Sverige kan drabbas eller påverkas av framöver kommer att komma mycket snabbt, oavsett var de 

inträffar geografiskt, eller ser ut i den breda hotbilden.(Tolgfors, 2009) 

 

I kontexten sätts detta i samband med nya tidens hot, hot som uppstår snabbt; 

 
För att möta den nya tidens hot handlar det om, hög användbarhet, tillgänglighet, flexibilitet och kvalitet. 

(Tolgfors, 2009) 

 

Citaten ger en bred hotbild som skulle kunna innebära allt från militära till miljömässiga hot. 

Bredden ger en oklar bild av hur detta skall genomföras och med vilka medel. Nya hot defini-

eras inte. Värdeord som används är hög användbarhet, tillgänglighet, flexibilitet och kvalitet, 

vilket skulle kunna anspela på att försvarsmakten är medlet då liknande anspelningar har 

gjorts tidigare i diskursen. Den geografiska aspekten å sin sida kan anspela på både hemma 

och utomlands vilket skulle stämma överens med diskursen som helhet. 

 

Diskursen 2009-2010 

Traditionella militära hot är nu hårdare kopplat till Ryssland och ryska intressen, förmågor 

och utveckling vilket vidgar kontexten inom vilken hotet nämns. Anledningen anges av Ryss-

lands stormakts krav i regionen kopplat till vilja och förmåga att nyttja militära medel för att 

bevaka och tillvarata egna intressen. Kontexten är klarare militär än tidigare vilket även lett 

till att det militära medlet nu står som mest framträdande men även staten som referent. An-

spelningar görs även till det kalla kriget och den tidens rådande militära hotbild. Det finns en 

diskussion om hotets trolighet men den har tonats ner vilket kan tyda på att hotet har blivit 

mer reellt.  

 

Begreppet nya hot kopplas till snabba militära insatser vilket det inte gjort tidigare och det ger 

det en ny betydelse i en militär kontext. Det är oklart om nya hot enbart utgörs av snabba mi-

litära insatser eller om det kan bestå av andra hot. Referenten bedöms i den militära kontexten 

att utgöras av staten och medlet i första hand militärt. 

 

Övriga hot anges att vara terrorism, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor 

samt olyckor. Vad som är referent framgår inte av diskursen, men kan vara enskilda stater 

inom EU, såväl som den svenska, eller sociala grupper inom dessa. I slutändan kan staten 

ändå sägas utgöra referent. Alla till buds stående medel får tolkas som just, alla till buds stå-

ende medel. En vid definition kan tyckas, men den öppnar upp för en bred bild av vilka aktio-

ner som kan vidtas. Totalt sett är det dock det militära medlet som är tongivande och uttalas 

mest tydligt i kontexten. 
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Även om hotbilden som beskrivs under perioden upplevs som otydlig och färgad av en natio-

nell och internationell kontext med skiftande inbördes betydelse framstår det som om indivi-

duella hot beskrivs på ett något klarare sätt och i en klarare kontext, men det innebär inte att 

referenten och medel framstår klart. I de fall internationella insatser nämns är hoten inte direkt 

kopplade mot Sverige utan rör sönderfallande stater lokalt. Hoten skall hanteras gemensamt 

och tillsammans med andra. Värdeord som ska och skyldiga ger en skarpare framtoning av 

detta än tidigare, där det mer gick ut på att det är inte troligt att vi eller någon annan skulle stå 

utanför, eller att vi bör. 

 

Retoriska inslag är tydligare i diskursen genom att värdeord som kalla kriget och stormakten 

används för att betona hotets allvarlighet och det kan sägas spela på gemensamma minnen. 

Den moraliska aspekten lyfts tydligare och ord som skall och skyldiga används vilket skulle 

kunna ses som en följd av solidaritetsförklaringen. 

 

Motsättningarna utgörs fortfarande av om Ryssland utgör ett hot eller ej men även om hot 

skall mötas hemma eller borta. Ryssland nämns i skarpare ordalag vilket innebär att Ryssland 

uppfattas mer som ett reellt hot mot Sverige. Hemma och borta betonas med samma tyngd 

vilket innebär att båda tycks vara lika viktiga. 

3.1.3 Perioden 2011-2012 
Perioden inleds med ett tydligt fokus på försvarsmakten och försvarsmaktens förmågor natio-

nellt som internationellt och stor kraft läggs vid att påpeka på att vi nu har ett försvar som le-

vererar effekt och detta tillsammans med andra, under övningar såväl som vid insatser, hem-

ma som borta. Vad effekt är framgår dock inte av diskursen men borde bland annat syfta till 

att bidra med säkerhet. Traditionella hot kvarstår i form av Ryssland men får även en mer 

global prägel i och med att diskursen vidgas till att klart uttala Ostasien som ett nytt intresse-

område. Begreppet nya hot försvinner från diskursen samtidigt som övriga hot ges en ökad 

tydlighet. Globaliseringen har en stor effekt på säkerhet och säkerhetstänkande i diskursen 

och därmed hot. 

 

Traditionella hot 

Det kalla kriget gör sig åter påmint genom hotet Ryssland. Ryssland anges som ett potentiellt 

hot även om det inte ses som särskilt troligt. De har ingen möjlighet att nå Östersjön utan att 

passera NATO och EU nationer, men Ryssland upprustar och den militära förmågan ökas.  

 
Rysslands anskaffning av Mistral förändrar inte de geografiska förutsättningarna kring Östersjön. Men, 

Mistral kommer bidra till utvecklingen av rysk militär förmåga och vi kommer att behöva förhålla oss 

också till detta.(Tolgfors, 2011) 
 

Citatet visar att hotet sätts i en kontext av enskilda militära medel som fartyget Mistral och får 

då en klart militär prägel. Överbefälhavaren bidrar med den bilden i och med att han lyfter ho-

tet med Rysslands strategiska och taktiska kärnvapen; 

 
De ryska stridskrafterna reformeras för att öka antalet omedelbart tillgängliga förband, höja den operativa 

förmågan samt förbandens rörlighet. Detta inbegriper även de Ryska strategiska och taktiska kärnvapnen. 

Vilka enligt den ryska doktrinen spelar en central roll.(Göranson, 2011) 

 

Ryssland bedöms dock trots detta inte kunna utgöra ett militärt hot mot Sverige, men det går 

inte att bortse från hotet. Dualismen i kopplingen till ryssland är fortfarande klart framträdan-

de. Vilket även framgår av Försvarsministerns uttalande; 
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Ryssland anses idag endast ha förmåga att genomföra ett begränsat angrepp på en okvalificerad motstån-

dare, över landgräns, i sitt omedelbara närområde. FOI anser att Ryssland 2015 kommer ha förmåga att 

genomföra enstaka militära operationer mot mindre grannländer. Ryssland bedöms då också kunna 

genomföra enstaka mindre militära operationer långt utanför eget territorium med sjö- och flygstridskraf-

ter. Större markoperationer kan då genomföras inom hela Ryssland och i allierade stater.(Tolgfors, 2011) 

Detta förtydligas vidare av Försvarsministern genom att ytterligare uttrycka en oro för den 

militära utvecklingen i landet. 

De ryska väpnade styrkorna reformeras nu för att skapa en mindre, bättre utrustad och mer lättrörlig försvars-

makt, med högre beredskap.(Tolgfors, 2011) 

Samt av: 

Ryssland ökar och har ambition att öka sin militära förmåga. Vi följer och kommer följa detta noga. Av detta 

skäl har vi också från och med i år utökat våra resurser för Rysslandsanalys inom FOI.(Tolgfors, 2011) 

Hotdiskussionen kring traditionella hot utvidgas ytterligare med att Asien tas med som en ny 

region där hot kan uppstå. Kinas militära upprustning och ökande ekonomiska betydelse an-

ges som orsak tillsammans med Nordkorea och det ökade kärnvapenhotet. Det som är intres-

sant är att Ryssland nämns i samma kontext eftersom det är en del av Asien. Sveriges intres-

sen i Sydkorea gör att området blir intressant utöver det rent ekonomiska, handelsmässiga 

perspektivet. För detta har Sverige och Japan inlett ett nytt samarbete vilket är en klar svensk 

utvidgning av intresseområde vilket ytterligare ger diskursen en global kontext av både mili-

tär, politisk och ekonomisk karaktär. 

 

Hotet Ryssland utökas till att även förekomma i Asienkontexten, orsaken anges fortfarande 

ligga i dålig ekonomisk tillväxt och ökad spänning kring naturresurser i regionen. Det tradi-

tionella hotet om mellanstatliga konflikter finns alltjämnt kvar även om Överbefälhavaren på-

pekar att ”hot är en summa av politisk vilja och militär förmåga”(Göranson, 2012) även om 

detta uttalande får ses som sagt i en kontext av Ryssland som hot. Övriga diskuterade hot krä-

ver inte detta förhållande. 

 

Slutligen avrundar även Överbefälhavaren med en vidgning av Svenska intressen österut. 

 
Givet de framtida utmaningarnas bredd och komplexitet i kombination med en global tyngdpunktsför-

skjutning österut bedömer jag att vi i allt större utsträckning även måste tänka utanför de regionala och 

Europeiska banorna, dvs. även globalt.(Göranson, 2012) 

 

Framtida utmaningar kan kopplas till tidigare diskuterade hot som cyberattacker, terrorist at-

tacker men kan även vara en indikation på att hotbilden alltjämnt upplevs som svår att över-

blicka och definiera. 

 

Nya hot 

Begreppet nya hot försvinner helt ur diskursen och nämns inte i något sammanhang. Det kan 

bero på att dess nu i har namngivits och getts innehåll inom området övriga hot eller beskrivs 

i termer av framtida utmaningar eller diversifierade hot vilka inte beskrivs vidare.  

 

Övriga hot 

Övriga hot blir under perioden tydligare i den bemärkelsen att vad hoten består av och vad de 

bedöms bero på. Men det råder oklarheter vem som kan utgöra hotet. Överbefälhavaren be-

dömer fortsatt det militära hotet som lågt även om han bistår att omvärldsförändringen gör det 
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svårt att skapa en tydlig hotbild. Globaliseringens följder nämns som en annan orsak där in-

teraktionen mellan olika områden intensifieras. Överbefälhavaren fortsätter;  

 
Samtidigt som vi arbetar med att bygga det nya insatsberedda försvaret förändras vår omvärld ständigt. 

Det är i dag svårt att sätta fingret på en entydig hotbild. Olika trender samspelar i ett allt snabbare förlopp. 

Globaliseringen fortsätter och interaktionen mellan olika områden intensifieras, ibland på helt oväntade 

sätt. Omvärlden blir mer komplex och svårförutsägbar med gränsöverskridande, diversifierade hot och 

utmaningar. Cyberproblematiken, som behandlats utförligt tidigare, utgör ett exempel. Andra exempel är 

spridning av massförstörelsevapen och terrorism.(Göranson, 2011) 

 

Citatet innebär att hoten tydligare kopplas till en global kontext och en del hot får en tydligare 

framtoning även om bilden är komplex och inte heltäckande. Vilka trender som exakt avses 

framgår inte och inte heller interaktion mellan olika områden, men exemplifieras av cyberat-

tacker, massförstörelsevapen och terrorism. Hur cyberproblematiken har behandlats tidigare 

framgår ej, men måste relatera till ett annat forum då detta inte går att finna i materialet. Refe-

renten framgår inte klart i kontexten och inte heller medlet även om kontexten är militär. 

 

Hot kan tolkas i en väldigt vid bemärkelse, hot i den här kontexten utgörs av något som även 

drabbar andra länder och inte ett enskilt. Detta kan i och för sig innebära allt från militära till 

miljömässiga hot som senare får en överspridning på andra länder i form av till exempel eko-

nomi och handel, men vilket är oklart. Referent kan alltså utgöras av staten såväl som andra 

stater i vår närhet. Medlet är tillsammans, vilket även det kan tolkas i vid bemärkelse. Detta 

blir inte tydligare av att Försvarsministern något senare uttrycker; 

 
Det militära hotet mot Sverige är fortsatt lågt. I dag förekommer lågintensiva hot som kan påverka oss. I 

första hand anses Sverige kunna bli utsatt för politiska, diplomatiska och ekonomiska påtryckningar med 

inslag av informationsoperationer och underrättelseinhämtning. Nyttjande av militära maktmedel ter sig i 

överskådlig tid inte troligt men kan inte uteslutas som ett inslag i denna typ av påtryckningar.(Tolgfors, 

2011) 

Hot nämns i kontexten som att det inte är något som påverkar en enskild nation utan att även 

andra påverkas vilket skulle kunna tyda på en vidgning av referent begreppet. Lågintensiva 

hot förklaras inte närmare men kan tolkas vara av ickeexistentiell natur och sätts inte i en klar 

koppling till nya hot även om det kan vara det. Det militära hotet uttrycks även i denna kon-

text som att vara och icke vara ett hot. Vad överskådlig tid är framgår inte. Medlet är tillsam-

mans med andra men vad det är framgår inte; 

 
Sverige är ett land som bygger säkerhet tillsammans med andra, inte minst våra grannar i Norden och i 

EU. Det går inte att se en situation där ett hot drabbar endast ett land i närområdet – och lämnar de andra 

opåverkade.(Tolgfors,  2011) 

 

Hot skall inte heller mötas vid landets gräns utan förebyggas där det uppstår, en slags preven-

tiv säkerhetshandling som Försvarsministern uttrycker på följande sätt; 

 
Försvaret av Sverige förutses inte länge ske enbart inom egen gräns. Varför vänta tills konflikten kommer 

hit? Då är skadan redan skedd. Istället skall vi tillsammans med andra kunna verka stabiliserande i vårt 

eget närområde för att hindra att kriser blir konflikter som når våra gränser.(Tolgfors, 2011) 

 

Här förutsätts detta ske i vårt närområde, vad det innebär är dock oklart, men det kan innebära 

ett hot som inträffar inom Norden eller inom EU, vilket sätter hot referent och medel i en re-

gional kontext. Men uttryck som vårt eget närområde och våra gränser kan i stället indikera 

att det är staten, vilket förtydligas av de två följande citaten vilka framstår som väldigt lika; 
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Försvarsmaktens uppgift att ensamt och tillsammans med andra, inom och utom landet, värna Sverige och 

svenska intressen.(Tolgfors, 2011) 

 

samt, 
 

De nya målen för försvaret är, att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara 

Sverige och främja vår säkerhet.(Tolgfors, 2011) 

Det som skiljer är uttrycken värna och främja vilka kan tolkas ha samma tyngd. Medlet kan 

vara militärt om man ser försvaret som Försvarsmakten. Ordvalet vår säkerhet kan anspela på 

staten, men det kan även tyda på det sociala samhället och där ingående sociala grupper och 

individer. Både referent och medel är därmed oklara. Att använda ordet vårt kan vara ett reto-

riskt drag för att påverka mottagaren som i det här fallet kan anspela på en bredare skara än 

den politiska. 

 

Andra hot som beskrivs i materialet är politiska, diplomatiska, och ekonomiska påtryckningar 

vilket då skulle peka på ett annat medel än det rent militära för att hantera dem. Referent i det-

ta fall kan tolkas vara staten i det att dessa hot kan påverka svensk suveränitet. Vilka medel 

som avses framkommer inte i diskursen, bara att ”det kommer att krävas avsevärt bättre sam-

verkan mellan civila och militära myndigheter.”(Tolgfors, 2011) och att underrättelser kom-

mer att få en ökad betydelse. 

 

I slutet av materialet får hoten en än mer utpräglad global prägel och sätts i en klarare kontext 

även om försvarsministern uttrycker det som att territoriell säkerhet fortfarande är en grund-

förutsättning. Anledningen till att hoten får en global prägel beror på enligt Försvarsministern; 

 
Ekonomins globalisering, internationella handelsflöden och transportvägar, en internationell finansmark-

nad, teknologisk utveckling och beroende av informationsteknik, samt tillgång till kritiska råvaror skapar 

absoluta, ömsesidiga beroenden mellan länder. Integration bygger fundamentala gemensamma intressen. 

(Tolgfors, 2012) 

Det leder till, menar försvarsministern att, ”hot är inte entydigt civila eller militära” 

(Tolgfors, 2012) vilket i sammanhanget inte förtydligar eller delar upp begreppet till att vara 

det ena eller det andra.  

 

Hoten som anges har blivit fler och sätts i en kontext i en något högre grad i stället för att bara 

kalla dem nya eller framtida hot, men de anges samtidigt ha blivit svårare att definiera vilket 

kan anses märkligt i sammanhanget då de inte ens sattes i en kontext tidigare. Det är trots det-

ta svårt att se vem eller vad som utgör hotet.  

 

Hoten delas vidare in i existentiella och icke existentiella, vilket definierar dem lite tydligare.  

 
Om det förr entydigt handlade om att förbereda länder och organisationer för att möta existentiella hot, så 

handlar det nu också om att möta hot som är mindre existentiella till sin karaktär, men som de facto re-

gelbundet uppstår.(Tolgfors, 2012) 

Vilka hot som utgör vad anges inte men kan tolkas vara att traditionella militära hot är exis-

tentiella och övriga inte behöver vara det. 

 

Detta förtydligas ytterligare av nästa uttalande av Försvarsministern; 

 
Hot mot stater behöver inte längre enbart komma från stater. Det kan komma från organisationer eller in-

divider spridda över världen.(Tolgfors, 2012) 

 



 29 

Att hoten nämns i en icke statlig kontext hjälper att ytterligare förtydliga deras natur och vid-

ga begreppet men säger inget om vem eller vad. Uttalandet kan tyda på en liten frångång från 

det traditionella realistiska synsättet på säkerhet, även om det förefaller vara hot mot den egna 

nationen i form av värden och intressen som avses i slutändan. 

 

Ett av hoten som definieras tydligare är sjöröveriet i Adenviken. Det tas upp som ett hot mot 

humanitära insatser och mot global och nationell ekonomi.  Piratverksamheten får ses som ett 

exempel där hot sätts i en mer fullständig kontext av vad som hotar och vad som hotas samt 

hur det skall hanteras vilket är ovanligt i materialet.  

 
Ett exempel ger bekämpade av sjöröveri utanför Somalias kust. Det är nödvändigt att skydda FN:s matle-

veranser till civila, men också att upprätthålla en av världsekonomins huvudleder mellan Europa och Asi-

en.(Tolgfors, 2012) 

 

Citatet visar på att hotet utgörs av pirater och det som skall skyddas är humanitära insatser 

samt den globala ekonomin. Kontexten kan tolkas vara militär då det gäller att bekämpa pira-

terna men är inte av tydlig existentiell natur. 

 

Diskursen 2011-2012 

Även om det traditionella hotet i form av Ryssland överlag återges som tidigare uttrycks det 

under föregående period en allt klarare militär kontext och referenten framstår tydligare som 

staten. Medlet är militärt. Hotet som utgörs av ett militärt angrepp av Ryssland har utökats till 

att även omfatta cyberattacker och informationsoperationer av en mer icke existentiell art. 

Detta visar på att diskursen har vidgats och tagit intryck av andra områden. Dualismen finns 

kvar och uttrycks på samma sätt som tidigare. Hotet är klart, men det ses inte som troligt. 

Rysslands koppling till Östersjöregionen och den ekonomiska sfären har dock tonats ned till 

att övergå i en mer militär form av hot mot Sverige. 

 

Begreppet nya hot försvinner helt ur diskursen vilket medför att det fortsatt är oklart vad eller 

vem de utgjordes av och hur de skulle hanteras. 

 

Övriga hot blir under perioden något klarare då de definieras både till namn och innehåll och 

sätts något tydligare i en ekonomisk, politisk, social eller miljömässig kontext samt i en geo-

grafisk kontext kopplat till vad som skall skyddas och hur detta skall göras. Vem som står för 

hotet är alltjämnt oklart och likaså vilket medel som avses. Att hoten nu beskrivs som vare sig 

civila eller militära, utan i en kontext av både och är både att betrakta som en ytterligare för-

svårande faktor men kan även hjälpa till att förtydliga diskursen om vilka medel som krävs 

för att hantera dem. Dessa utrycks nu klarare i former av både militära och civila i form av 

politiska, diplomatiska och ekonomiska medel, men vad som utgör referent är svårare att se. 

 

Hot som olyckor och katastrofer nämns inte inom perioden uttryckligen men skulle kunna 

tolkas in i andra kontexter som till exempel komplexa svårbedömda och diversifierade hot. 

Det militära har som medel tonats ner i den här perioden och andra medel har uttryckts mer 

klart i och med att hoten har en större bredd i, politiska, ekonomiska och diplomatiska på-

tryckningar som då kräver civila lösningar. Indelningen i existentiella och icke existentiella 

hot innebär ett ytterligare förtydligande av hur hoten ser ut och uppfattas men inte hur de skall 

mötas, mer än gemensamt. Det ger en bred tolkningsram av referenten. 

 

Retoriken som förekommer är till stor del moralisk och anspelar på fundamentala gemen-

samma intressen, vilket tolkas vara EU medlemsländer i första hand vilket då kan tolkas 

komma utav solidaritetsförklaringen. 



 30 

 

Hoten anges under den här perioden något tydligare till både karaktär och medel även om det 

i många fall alltjämnt är diffust och oklart. Det globala perspektivet är mer klart uttalat och 

har även vidgats i ostlig riktning med både militära och ekonomiska motiv kopplat till svens-

ka intressen. Vidgningen breddar hela diskursen och leder i vissa fall till en mer svårbedömd 

hotbild, den upplevs trots detta återges i ett klarare sammanhang än tidigare. 

 

Det råder alltjämnt en motsättning om Ryssland utgör ett hot eller ej, men det har ytterligare 

stärkts till att kunna utgöra ett hot i militära termer. Försvaret skall ske både borta och hemma 

och detta allt efter behov. Här väger inte det ena tyngre än det andra. 

4 Hur har konstruktionen av hot sett ut och hur har detta förändrats i den 

diskursiva praktiken 
Översikt 

I detta avsnitt sammanställer och diskuterar jag den diskursiva praktiken utifrån den tidigare 

blottlagda diskursen och dragna slutsatser från respektive tidsperiod och område som beskri-

vits ovan i analysen. Det övergripande syftet med undersökningen var att undersöka hur den 

säkerhets och försvarspolitiska förändringen har uttryckts av säkerhets och försvarspolitiska 

företrädare under perioden 2007-2012 och därur mer specifikt, hur begreppet hot har konstru-

erats och förändrats. Undersökningen av hur konstruktionen av hot har sett ut är gjort utifrån 

hur begreppet situerats utifrån undersökningens vägledande forskningsfrågor om hot, vad el-

ler vem utgör ett hot, vad skall skyddas och med vad kopplat till militära, politiska, sociala, 

ekonomiska samt miljömässiga områden. De vägledande forskningsfrågorna tre och fyra har 

besvarats iterativt under analysen kopplat till respektive hot som förekommer i texten. 

 

Analysen har visat att hot inledningsvis har framställts i vaga termer i förhållande till vad som 

skall skyddas och med vilka medel.  Hoten beskrivs inkonsekvent och det existerar flera pa-

rallella diskurser samma period. Detta förändras efter det att solidaritetsförklaringen antagits 

och hot diskursen blir något klarare och tydligare. Analysen gav en indelning av hot i områ-

den vilka har använts för att skapa ordning i materialet, vilka jag valt att kalla traditionella, 

nya och övriga hot. Det traditionella hotet utgörs av Ryssland och återkommer i alla under-

sökta perioder även om kontexten har breddats och förändrats. Hot inom området nya hot är 

ytterst diffusa och förekommer i början och mitten av det undersökta materialet för att sedan 

försvinna helt under den sista perioden. Anledningen till att de är diffusa beror på att de inte 

sätts i en kontext av vad som utgör hotet eller vad som skall skyddas. Hot inom området övri-

ga har existerat i alla undersökta perioder med viss variation i förklaring och kontext, men har 

först under den senare delen fyllts med något mer konkret innehåll när det gäller vad det är 

som kan utgöra hot. Hoten som nämns inom detta område är svagt kopplade till referent vilket 

gör det svårt att säga vad som hotas med undantag av terrorism och piratverksamheten i 

Adenviken där detta framgår tydligare. 

 

Texten i form av tal skulle kunna ses som ett budskap och kan därmed vara ett sätt för politi-

ker att tala om för omvärlden var Sverige står i säkerhets och försvarspolitiska frågor. Den 

kontexten styr hur budskap kommuniceras och hur vi vill bli sedda av vår omvärld, med det 

menar jag hur politikerna vill att Sverige skall uppfattas av omvärlden. Samtidigt är det en 

text vilken även bör ha funktionen att påverka såväl den politiska opinionen, som den stora 

massan. Med den stora massan menar jag i det här fallet svenska folket med alla ingående so-

ciala grupperingar och organisationer. Som säkerhetiseringsteorin förespråkar gäller det att 

påverka den eller de som för stunden kan bidra till att legitimera en säkerhetisering och där-
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med legitimera handlingar som genomförs för att upprätthålla säkerheten. Så hur har hot kon-

struerats och förändrats? Analysen har visat på att det inte i alla stycken är helt klart. Diskur-

sen är inte helt linjär och logisk, men det finns vissa stråk i hur språket konstruerar diskursen 

kring hot och därmed hur den påverkar den övergripande säkerhetspolitiska diskursen. 

  

Traditionella hot i diskursen 

Det traditionella militära hotet som uttalas i materialet utgörs av Ryssland över hela den un-

dersökta tidsperioden vilket analysen påvisat, men hotet ändrar karaktär och betydelse mellan 

de olika undersökta perioderna. Inledningsvis sägs Ryssland utgöra ett hot mot handel och 

välfärd och för energiförsörjningen i östersjöområdet, vilket placerar det i en ekonomisk kon-

text. Detta sätts i samband med Rysslands allt sämre statsfinanser och inre motsättningar. Ho-

tet uttrycks i en kombination av ekonomiska och militära ordalag samtidigt som militära hot 

mot Sverige ses som osannolika och inte troliga. Detta medför att referenten under perioden 

är oklar men kan kopplas till sociala och ekonomiska faktorer i och med att det är välfärden 

som hotas, medlet är politiskt, ekonomiskt och militärt. Diskursen innehåller inte några reto-

riska indikatorer vilket skulle kunna tyda på att hotet ges extra tyngd. Kanske räcker Sveriges 

långa historia till Ryssland att det uppfattas som ett hot även utan detta.  

 

Därefter får Ryssland en allt klarare roll som traditionellt militärt hot. Det militära hotet kopp-

las nu till att ryssland både har vilja och förmåga att militärt bevaka och tillvarata egna intres-

sen. Som motiv ges Rysslands stormaktskrav i regionen kopplat till en snabb upprustning av 

de militära förmågorna. Referenten kan under perioden tolkas till att vara staten och det moti-

veras av att Sveriges territorium skall skyddas likväl som svenska grundläggande värden och 

intressen. Medlet är fortsatt militärt. En klar koppling görs till det kalla kriget och stormakten 

vilket kan anspela på en retorisk indikator i form av gemensamma minnen, men den indika-

torn är svag och följs inte av andra, men skulle kunna sägas vara av formell karaktär. 

 

I slutet av den undersökta perioden utgör Ryssland fortfarande det traditionella militära hotet 

men har ett högre militärt fokus och har starkare kopplingar till Sveriges territorium och suve-

ränitet som referent. Rysslandshotet uttrycks nu även i ett vidare hotbildssammanhang i form 

av cyberattacker och informations operationer men fortfarande i ett militärt sammanhang. 

Ryssland utgör därmed nu både ett existentiellt och ickeexistentiellt hot i diskursen. Östersjö 

perspektivet har försvunnit ur diskursen och blir genom detta än mer militärt. För att möta ho-

tet är det alltjämnt det militära medlet som är tongivande. Ord som vi används i en större ut-

sträckning än tidigare, men det är svårt att avgöra vad det syftar på. Sammanhanget kan sägas 

vara mer formellt och inga moraliska argument kan finnas. 

 

Förändringen av hotet, som Ryssland utgör, har av analysen visat sig ligga i att hotet har för-

ändrats från att vara ett ickeexistentiellt hot mot handel, sjöfart och energiförsörjning och där 

referenten bestått av miljön och ekonomiska faktorer till att i högre grad utgöra ett existenti-

ellt hot där referenten utgörs av staten och suveräniteten. Medlen har förändrats från att vara 

diplomatiska ekonomiska och politiska, till att i högre grad vara militära. 

 

Det råder dock en motsättning inom diskursen om Ryssland utgör ett hot eller ej. Motsätt-

ningen följer med under hela den undersökta perioden. Å ena sidan har Ryssland varken för-

mågan eller viljan att agera, å andra sidan kan man inte helt utesluta att Ryssland kan utgöra 

ett militärt hot. Vilket senare blir att Ryssland både har visat på vilja och förmåga att militärt 

tillvarata egna intressen, men utgör inget militärt hot under överskådlig tid. Vad Ryssland är 

framgår därmed inte klart i diskursen, men att hotet skall mötas med militära medel och att 

staten är den tongivande referenten framgår allt klarare av diskursen mot slutet av materialet. 
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Nya hot i diskursen 

Vad som utgör hot inom området nya hot är mycket diffust i diskursen. Inledningsvis kan nya 

hot tolkas till att vara alla andra hot utom det rent traditionellt militära. Nya hot sätts inled-

ningsvis inte i någon kontext som kan svara på vad eller vem som utgör hotet. Trots detta går 

det att tolka att de skall mötas med militära medel och detta i syfte att skydda staten som refe-

rent och kan därmed vara existentiella. 

 

Därefter beskrivs nya hot vara snabba militära insatser och kan då kopplas då till ett traditio-

nellt militärt hot. För att i slutet av materialet helt ha försvunnit ur diskursen. Det kan bero på 

att nya hot i högre grad identifieras som reella hot och ges substans i form av namn och all-

varlighetsgrad, som existentiella och ickeexistentiella. Eller så kan det bero på att de helt en-

kelt var okända och som försvarsministern uttrycker, ”nya hot, är just nya hot”(Tolgfors, 

2008) Även om begreppet nya hot inledningsvis används i materialet ges de inget innehåll i 

form av vad eller vem, för att sedan  försvinna ur diskursen. Nya hot kan därmed tolkas vara 

ett begrepp som använts för det okända. Det går därmed inte i den meningen att enhetligt säga 

vilka hot som avses och hur de konstruerats vare sig kontextuellt eller retoriskt och detta 

kopplat till vad eller vem som utgjort hotet eller vad referenten utgjorts av är och därmed inte 

heller hur det har förändrats. Kanske har diskursen kring nya hot blivit förvisad ut i vad Berg-

ström & Boréus betecknar som ett slags skafferi där ”innehållet utgör ett potentiellt hot för 

varje diskurs” (Bergström & Boréus, 2005, s.317) vilket skulle kunna innebära att 

företrädarna inte vill använda begreppet då det kan leda uppmärksamheten från vad de 

verkligen vill framhäva som hot. 

 

Övriga hot i diskursen 

Området övriga hot utvecklas mest mot slutet av undersökt material, hoten har ökat i antal 

och getts mer mening i slutet av undersökt material. Inledningsvis är hoten i området övriga 

hot diffusa och nämns enbart i kontexten av olyckor och terrorism. Olyckor nämns i en öster-

sjökontext och referenten handelstrafiken och miljön där det är ekonomi och välfärd som ho-

tas och därmed kan referenten tolkas att i slutändan vara staten även om de inte är av existen-

tiell natur. När terrorism nämns, även om den benämns storskalig, är det inte som ett existen-

tiellt hot utan mer i form av hot mot kommunikationer och IT-trafik. Referenten utgörs där-

med i högre grad av sociala identiteter och grupperingar. Det primära medlet utgörs inte heller 

av det militära, men vad som gör det, är oklart i diskursen. Övriga hot benämns i mer formella 

termer och inga retoriska indikatorer kan hittas. 

 

Innehållet i området övriga hot förändras sedan något och utökas med katastrofer som kan 

vara orsakade av människor eller inte. Terrorism och olyckor ligger även de kvar i diskursen 

men tillsammans nämns de nu i en bredare europeisk kontext vilket vidgar fältet för vad som 

kan vara referent. Det framgår ej tydligt i diskursen men kan vara EU, enskilda stater inom 

EU samt Sverige som stat. I det totala kan det dock tolkas som om staten utgör den övergri-

pande referenten. Övriga sociala områden berörs inte. För att skydda sig mot detta skall alla 

till buds stående medel användas vilket ger en mycket vid tolkningsram för vilka medel som 

skall eller kan användas. Det militära medlet bedöms dock vara det som uttalas klarast i dis-

kursen och det oberoende av om det skall användas borta eller hemma. Användandet av reto-

riska argument hittas i något större utsträckning i diskursen av formen vi, vårt och oss vilket 

skulle kunna tyda på att hoten behöver motiveras för att uppfattas som hot. Det är inte heller 

här helt tydligt vad de syftar på, det kan vara den politiska eller folkliga sfären men det fram-

går inte med klarhet men hoten är uttryckta i en mer formell ton än en moralisk. 
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Diskursen får en allt mer global prägel efter solidaritetsförklaringen och motiveras med ett allt 

mer uttalat gemensamt intresse för den globala ekonomin i form av handelsflöden, transport-

vägar, internationell finansmarknad och teknologisk utveckling. Hoten är inte enbart existen-

tiella utan även ickeexistentiella och är inte entydigt militära eller civila. Hoten är inte heller 

enbart av mellanstatlig natur utan kan utgöras av andra grupper och individer, vilka de är 

framgår dock inte i diskursen. Det gör att även referenter får en global prägel och sätts av den 

kontext i vilka hoten nämns. Dessa hot skall om möjligt mötas där de uppstår och på så sätt 

aldrig nå Sverige. På så sätt har kontexten förändrats från att ha haft ett större europeisk och 

nordisk fokus till ett globalt fokus.  

 

I slutet namnges fler av hoten och består av sjöröveri, cyberhot, spridning av massförstörelse-

vapen och ges innehåll både av att de placeras något tydligare i miljömässiga, ekonomiska, 

politiska, sociala, och militära kontexter samt även till en geografisk dimension. Diskursen är 

trots detta alltjämnt otydlig i det att inte entydigt går att avgöra vem som utgör hotet och med 

vad det skall mötas, även om det kan tolkas vara med militära och/eller civila medel. Det in-

nebär även att referenten blir svår att uttyda då de nämns i en global kontext. Undantaget är 

piratverksamheten i Adenviken där hotet och vad som utgör hotet uttrycks klart, men även hur 

det skall mötas, vilket är med militära medel. 

 

Den förändring som kan utläsas för hoten inom detta område består i att de har utökats i antal 

och utvidgats från en regional kontext till en global vilket vidgat området för vad som kan ut-

göra referent från staten till att i slutet av materialet utgöras av en mycket bred global syn, där 

det inte framgår med tydlighet vad som utgör referent. I slutändan kan det tolkas vara välfär-

den och staten i och med den globala ekonomiska kontexten. Medlen för att möta hoten kan 

tolkas vara militära även om civila medel får en allt större betydelse i slutet av diskursen. Ho-

ten har även gått från att det skall mötas hemma till att mötas där de uppstår. 

 

 

Det hot som nämns i existentiella termer är Ryssland, men kan i vissa fall utgöras av terrorism 

och spridning av massförstörelsevapen, men detta uttrycks inte lika klart. Hoten i området öv-

rigt har ökat i omfattning men har i de flesta fall beskrivits i ickeexistentiella termer. Om de är 

existentiella eller inte kan dock vara svårt att avgöra då det beror på vad som är hotat vilket 

inte tydligt framgår i diskursen. 

 

Retoriska argument i form av vi, oss och vårt används i större utsträckning än tidigare och kan 

tolkas gälla en vidare krets än bara den politiska. I vissa fall används även moraliska motiv till 

varför insatser görs, som Adenviken i form av att det anses nödvändigt att skydda matleveran-

ser men även den globala ekonomin. 

 

Överlag är dock texten allmänt hållen och hotmiljön väldigt vid. Staten som referent tolkas 

vara mer klar då det i slutändan oftast går ut på att försvara Sveriges territorium och Sveriges 

gemensamma värden och intressen. 

4.1 Avslutning och reflektion 
Det som framgår av diskursen är att konstruktionen av hot i de flesta fall inte är tydlig och 

enhetlig. Om detta är en normalbild av säkerhets och försvarspolitiken i dag kan jag inte säga. 

Att diskursen är oklar kan därmed bero på valt material och att det är som Fairclough menar, 

att forumet styr vad som får sägas och att diskursen därmed påverkas av hegemonin, den do-

minerande synen.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.78) En annan aspekt kan vara att 

hotbilden helt enkelt är för komplex och att förändringen sker i en allt för snabb takt för att 
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tydlighet skall kunna nås, förutom till del, i fallet med Ryssland och piratverksamheten i 

Adenviken.  

 

Att tydligheten ökat något på senare tid kan tyda på att solidaritetsförklaringen har öppnat upp 

för en vidare diskussion och diskursens ramar har vidgats och medger att en bredare hotbild 

kan presenteras. Men konstruktionen av hot styrs av hur omvärlden uppfattas och kommer 

därmed alltid förändras.  

 

Diskursen om hot har vidgats och breddats och har tagit intryck från militära, politiska, eko-

nomiska och miljömässiga aspekter och kan därmed sägas ha utvecklats och förändrats ur ett 

säkerhetsperspektiv. Antalet referenter har utökats och fått en global prägel men dessa ut-

trycks endast i vaga ordalag vilket gör att det är svårt att avgöra vad som utgör referent, även 

vid insatser som nämnts i materialet, som Afghanistan och Chad. I slutändan kan det tolkas 

som att staten alltjämnt är den slutgiltiga referenten oavsett var insatser genomförs. Interna-

tionella insatser görs för att skydda Svenska värden och intressen, något som Malena Britz be-

tecknar som en form av indirekt säkerhetspolitik ”skapa säkerhet hemma genom att skapa sä-

kerhet borta”.(Britz, 2010, s. 109) Det finns en kontrast i detta. Vi skall möta hot varhelst de 

uppstår, hemma som borta, men det kan samtidigt skapa hot då Sverige kan framstå som ett 

hot där insatsen genomförs. Det skulle kunna innebära att terrorism riktas mot Sverige, eller 

IT attacker, spridning av smitta, tillsammans med kriminalitet och ekonomiska attacker. Det 

finns även en motsättning i diskursen som handlar om att säkerhet skall mötas borta, där den 

uppstår samtidigt som suveräniteten och territorialgränsen skall försvaras hemma. Denna har 

skiftat från att vara borta till att både och har lika stor betydelse i slutet av diskursen. 

 

Att klarare uttrycka vad hoten är och hur de skall bemötas skulle kunna innebära ett ökat ge-

hör för förd politik från andra aktörer och från befolkningen. Att synen på hot delas är viktigt 

enligt säkerhetiseringsteorin. Det är inte ett hot om det inte uppfattas som ett sådant. I för-

längningen innebär det att åtgärder som genomförs i någon form av handling, politiska, eko-

nomiska eller militära saknar legitimitet och stöd. Klarhet skulle till exempel kunna innebära 

ett ökat stöd för till exempel Försvarsmakten och Försvarsmaktens uppgifter och i högre grad 

även legitimera de insatser som genomförs internationellt. Det kan därmed verka märkligt att 

ledande säkerhets och försvarspolitiker inte fullt ut utnyttjar det forum som Folk och Försvars 

rikskonferens utgör för att tydligare presentera hotbilden och därmed få utökat stöd för förd 

säkerhets och försvarspolitik. 

 

Som diskursen utvecklats kan det sägas råda en traditionell realistisk syn på hot men att denna 

har utvidgats i mycket högre grad till att omfatta även andra säkerhetspolitiska områden efter 

det att solidaritetsförklaringen antagits. Det går inte att säga att solidaritetsförklaringen är den 

enda förklaringen till förändringen men kan vara en del av den. Kanske innebär det att diskur-

sen kommer att bli än mer klar eller så betyder utvidgningen av intresseområde, och den allt-

jämnt föränderliga omvärlden, att vi får leva med oklarheten. Det har skett en förändring i 

hotdiskursen, men den är svår att klart definiera och ger mer en generell översiktlig bild av 

hur förändringen sett ut, vilket kan peka på tendenser för framtiden. 

4.2 Vidare forskning 
I ett syfte att skapa en klarare bild skulle undersökningen kunna utvidgas antingen i tid eller 

med ett annat material för större bredd, som debattartiklar, andra politiska debatter eller av ut-

rikesdeklarationerna. Ett annat intressant perspektiv skulle kunna utgöras av att studera hur 

konsumtionen sett ut, hur texterna har uppfattats av mottagarna. 
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För att ta undersökningen ett steg till skulle det gå att tänka sig att ytterligare en samhällsve-

tenskaplig teori om säkerhets och försvarspolitisk utveckling kunde läggas till. Detta i syfte 

att undersöka vilken inverkan detta kan tänkas ha för den bredare sociala praktiken. 
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