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Sammanfattning: 
I nutid förefaller samtalet om seger och förlust vid användningen av det militära maktmedlet 
omformulerat till något annat än uttryck som seger och förlust. Detta kan upplevas som 
förunderligt, då målet med militärmakt borde vara konstant över tiden. Vad har orsakat 
denna transformering av att uttrycka sig i termer av seger eller förlust vid användningen av 
det militära maktmedlet? Är segerbegreppet rent av inte tillämpligt i moderna konflikter 
eller är det så att Sverige, ståendes utanför militära allianser, inte har ett behov av sådan 
retorik? 
  
Syftet med undersökningen är att, med hjälp av hypotesprövning hitta svaret på hur 
segerbegreppet används i den nutida svenska politiska retoriken. Hypoteserna som ligger till 
grund för undersökningen, skapas ur teorier om svensk strategisk kultur.  
 
Undersökningen visar att den politiska retoriken kring seger och förlust och nyttjandet av 
segerbegreppet, påverkas av strategisk kultur. Resultatet visar en skillnad mellan den 
politiska retoriken med utgångspunkt i den nationella kontexten av strategisk kultur i 
förhållande till en utgångspunkt i den internationella kontexten. Undersökningens resultat 
visar även att den politiska retoriken kring segerbegreppet påverkas av utvecklingen i den 
aktuella insatsen och är således föränderlig.  
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1. Inledning 
Inledningsvis introduceras bakgrunden med två exempel på hur segerbegreppet 
används i den moderna politiska retoriken. Dessa två ytterligheter exemplifierar 
spännvidden av hur segerbegreppet kan framställas. Detta följs av en inledande kort 
introduktion till nuvarande forskningsläge som följs av en mer detaljerad redogörelse. 
Därefter följer undersökningens problemformulering med frågeställning och syfte. 
Slutligen beskrivs undersökningens centrala begrepp, material och avgränsningar samt 
uppsatsens disposition. 

1.1     Bakgrund 

I september 2001, vid upptakten till det som kom att bli USA:s globala krig mot 
terrorismen, höll USA:s president George W Bush ett tal till kongressen och nationen där 
han beskrev syftet med den stundande insatsen i Afghanistan: 
 

Our war on terror begins with al-Qaeda, but it does not end there. It will 
not end until every terrorist group of global reach has been found, 
stopped, and defeated. We will direct every resource at our command – 
every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument 
of law enforcement, every financial influence, and every necessary 
weapon of war – to the disruption and to the defeat of the global terror 
network.1 

 
I december 2001, vid upptakten till det som kom att bli Sveriges mest omfattande 
deltagande i säkerhetsfrämjande insatser i modern tid, förklarade regeringen syftet med 
det militära maktmedlet i Afghanistan, med följande argument: 
 

Den militära insatsen är en förutsättning för att ett effektivt 
biståndsarbete skall kunna genomföras samt om den afghanska 
interimsadministrationen skall kunna föra den politiska processen 
framåt.  Det är av stor betydelse att den säkerhetsstyrka som verkar i 
huvudstaden Kabul uppfattas som neutral av denna administration och 
övrig befolkning.2 

 
Vid första anblicken kan denna jämförelse tolkas som irrelevant och i viss mån är den 
tolkningen rimlig. Sverige påbörjade inte sitt militära engagemang i Afghanistan under 
samma förutsättningar och motiv som USA gjorde. Ur ett historiskt perspektiv är det 
dock en intressant jämförelse. För dryga tvåhundra år sedan var den politiska retoriken 
inför användandet av det militära maktmedlet annorlunda och mer jämförbar med 
ovanstående, amerikanska exempel. Att segra över fienden var en naturlig del av det 
politiska samtalet. Som exempel kan nämnas Gustav III:s retorik vid inledningen av det 
som kom att kallas Gustav III:s ryska krig.   

                                                        
1 Martel, William C, Victory in war: foundations of modern military policy, Cambridge University Press, New 
York, 2006, s. 224. 
2 Utrikesdepartementet, Regeringens proposition 2001/02:60, Svenskt deltagande i en multinationell 
säkerhetsstyrka i Afghanistan, Regeringskansliet, Stockholm, 2001, ss. 6-8. 
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År 1787 motiverade kungen sitt bruk av det militära maktmedlet med att Sverige genom 
det stundande kriget skulle vinna tillbaka de före detta svenska provinserna i Baltikum, 
samt de inre delarna av Finska viken. Kungens yttersta vilja var att med sin militära 
förmåga, i huvudsak genom den svenska flottan, segra över Ryssland, och på så vis vinna 
internationell respekt och kväsa den groende svenska adelsoppositionen.3  
 
I nutid förefaller samtalet om seger och förlust vid användningen av det militära 
maktmedlet omformulerat till något annat än just uttryck som seger och förlust. Detta 
kan upplevas som förunderligt, då målet med militärmakt borde vara konstant över 
tiden. Att nå framgång i fler dimensioner4, med den insats där maktmedlet är satt att 
verka, torde vara den primära målsättningen år 2001 likväl som år 1787. Vad har 
orsakat denna transformering av att uttrycka sig i termer av seger eller förlust vid 
nyttjandet av det militära maktmedlet? Är segerbegreppet rent av inte tillämpligt i 
moderna konflikter eller är det så att Sverige, ståendes utanför militära allianser, inte 
har ett behov av en sådan retorik? Kan det finnas en förklaring i den svenska strategiska 
kulturen?  
 
Det nuvarande forskningsläget, kopplat till segerbegreppet och moderna konflikter med 
småstater som aktörer, är begränsat i omfattning. Forskning om segerbegreppet har 
fram till nyligen haft konventionella krig, med stormakter som aktörer och avgörande 
slag som resulterar i fredsförhandlingar eller att en part kapitulerar som det 
dominerande perspektivet. Denna forskning är mer omfångsrik och väldokumenterad 
jämfört med forskning på konceptuell nivå som är tämligen begränsad.5 Med 
konceptuell nivå menas forskning kring segerbegreppet i nutida konflikter. 

1.2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik redovisas forskningsläget för både segerbegreppet och forskningen 
om strategisk kultur. Inledningsvis redovisas forskningen om segerbegreppet i syfte att 
skapa en grundläggande kunskap och därefter redovisas forskningen om strategisk 
kultur, då undersökningens hypoteser och analytiska ramverk bygger på dess teorier.  

1.2.1 Segerbegreppet 
I William C. Martels bok Victory in War, The foundations of modern military policy, 
tillägnas två kapitel till att redogöra för segerbegreppets forskningsprogression. Här 
redovisas 53 stycken tänkare och deras mer eller mindre unika definition av 
segerbegreppet. I huvudsak har forskningen fram till slutet av 1900-talet en tydlig 
tyngdpunkt på hur seger ska uppnås, inte vad den betyder eller hur begreppet kan 
tolkas och vem det är som tolkar begreppet. Den tidiga forskningen på segerbegreppet 
visar på en klar praktisk och rationell inriktning.6 Sun Tzu (ca 500 år före Kristus) 
hävdade att krig är det största bekymret för staten, eftersom förlust i krig kan leda till 
utrotning av staten. 
 
 

                                                        
3 Ericson Wolke, Lars & Hårdstedt, Martin, Svenska sjöslag, Medström, Stockholm, 2009, ss. 218-219. 
4 Exempel på dimensioner är; politisk–, ekonomisk– och diplomatisk dimension. Ur Militärstrategisk 
doktrin, med doktrinära grunder (MSD 12), Försvarsmakten, Stockholm, 2011, s. 53. 
5 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory: the dynamics of war, Routledge, Milton 
Park, Abingdon, Oxon, 2015, s. 43. 
6 Martel, Victory in war: foundations of modern military policy, 2006, s. 16. 
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Kärnan i denna rationella teoretisering var att uppnå seger så snart som möjligt med 
minsta möjliga resurser.7 Med ett tidssprång fram till början av 1800-talet framträder 
Carl von Clausewitz (1780-1831) tankar och teorier kring seger. Clausewitz kopplar 
samman sin teori om att krig är en förlängning av politiken med andra medel, med 
segerbegreppet. Clausewitz menade att nyckeln till seger inte i huvudsak låg i den 
militära segern, utan i förmågan att uppnå statens politiska målsättningar.8  
 
De två världskrigen har haft stor inverkan på forskningen kring segerbegreppet. I viss 
mån visade första världskriget att tankarna om seger från 1800-talets början 
fortfarande var gällande. Nämligen att seger kan uppnås endast om fiendens styrkor 
förintas. Om Tyskland hade krossats under första världskriget, hade inte andra 
världskriget blossat upp. I och med industrialiseringen förändrades slagfältets karaktär, 
och betoningen lades på den mekaniserade krigföringen. Teorierna kring seger började 
ta form av att den stat som kan uppbringa de största och mest tekniskt avancerade 
stridskrafterna, var den segrande staten.9  
 
De nutida teoribildningarna startade redan före andra världskrigets slut. USA:s 
President Roosevelt hävdade att de segrande makterna hade ett ansvar att 
återuppbygga och integrera de besegrade staterna in i världssamfundet. Om detta inte 
skedde riskerade världen ett tredje världskrig enligt samma logik som skedde mellan 
första och andra världskriget.10 Under kalla kriget och kärnvapeneran stagnerade 
forskningen kring segerbegreppet då det inte var fruktsamt att diskutera seger vid risk 
för total förintelse. Den nutida forskningen drivs bland annat av forskare som Robert 
Mandel, Dominic Johnson, Dominic Tierney och William C. Martel. De forskar i huvudsak 
om moderna krig med stora nationer som USA, Storbritannien och Frankrike. Deras 
forskning har utvecklat två signifikanta ramverk, för att förstå segerbegreppet, dels ett 
rationellt och dels ett konstruktivistiskt ramverk.11  
 
Som påpekas i ovanstående problemformulering har det inte tidigare genomförts någon 
forskning med ansatsen att hitta en förklaring till det svenska segerbegreppets 
transformation. I Sverige är Jan Ångström en av de som forskar kring segerbegreppet.  

1.2.2 Strategisk kultur 
Forskning kring användandet av militärt våld, med strategisk kultur som ansats, är likt 
det konstruktivistiska ramverket på segerbegreppet, inte lika omfattande som 
exempelvis forskning med instrumentella och rationella angreppssätt. Syftet med 
forskningen kring strategisk kultur är att hitta förklaringar till staters strategiska 
beteenden bortom rationella förklaringar. Trots att de instrumentella och rationella  
ansatserna är mer förekommande finns en relativt ung (1970-tal) och omfattande 
forskning kring strategisk kultur.12  
 

                                                        
7 Martel, Victory in war: foundations of modern military policy, 2006, s. 17. 
8 Ibid., s. 33. 
9 Ibid., ss. 50-51. 
10 Ibid., s. 82. 
11 Ångström & Widén, Contemporary military theory: the dynamics of war, 2015, s. 43. 
12 Ångström, Jan, Försvarsmaktens internationella insatser: I den svenska säkerhetens eller identitetens 
tjänst? I Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan (red.), Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, 1. uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 186. 
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Den består dels av forskning om andra staters strategiska kultur och dels av olika s.k. 
nationella skolor för krigföring. Denna forskning har en gemensam kritik mot den 
rationella ansatsen, och uttrycker att den bortser från staters normer och andra 
ideationella faktorer.13 Bland ledande forskare kan nämnas Lawrance Sondhaus, Jaffery 
Lantis, Heiko Biehl, John Baylis och Colin S. Gray. Forskningen kan delas in i tre olika 
generationer med start från senare delen av 1970-talet.  
 
Första generationens forskning fokuserades bland annat på att förstå Sovjetunionens 
kärnvapendoktrin utifrån dess strategiska kultur. Centralt var forskningen kring staten 
och hur statens identitet påverkade dess sätt att utveckla sin säkerhetspolitiska profil.14 
Detta tillsammans med den historiska dimensionens påverkan på en stats strategi var 
några av forskningens viktigaste resultat.15 
 
Andra generationens forskning, som generellt kan härledas till 1980-talet, 
koncentrerade sina insatser mot att hitta de tillsynes dolda och kodade budskap, som 
fanns i den tidens strategier.16 Här söktes diskrepanser mellan staters officiella 
uttalanden och de reella målen och motiven med dess strategi.17 
 
1990-talets tredje generations forskare har en begreppsbildning som har skapat en mer 
positivistisk tradition, och strävar efter att göra begreppet strategisk kultur mer 
forskningsbart och vetenskapligt.18 Detta genom att hävda att strategisk kultur kan ses 
som en oberoende variabel, där en stats strategiska kultur anses orsaka ett visst 
beteende.19  
 
Forskning kring svensk strategisk kultur bedrivs i huvudsak av forskare såsom Jan 
Ångström, Gunnar Åselius och Kjell Engelbrekt. 

1.3 Problemformulering 

Som exempel på nutida konflikter kan nämnas det globala kriget mot terrorism som 
kännetecknas av fragmentering och avsaknad av tydliga fronter, tydliga parter och inte 
minst ett tydligt operativt förlopp med en början och ett slut. Kriget tycks finnas 
överallt, när som helst och i vilken form som helst.20 Det finns luckor i nuvarande 
forskning med perspektiv på små staters retorik kring segerbegreppet. Ansatsen att 
hitta en förklaring till den nutida utformningen av segerbegreppet, genom teoribildning 
om strategisk kultur, har inte gjorts tidigare.  Denna undersökning avser att bidra till att 
överbrygga dessa luckor.  
 

                                                        
13 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 186. 
14 Biehl, Heiko, Giegerich, Bastian & Jonas, Alexandra (red.), Strategic cultures in Europe: security and 
defence policies across the continent, Springer VS, Wiesbaden, 2013, s. 9. 
15 Ibid., s. 10. 
16 Gray, Colin S., Strategic Culture as context: the first generation of theory strikes back. Review of 
international Studies, 25(1), 1999, s. 49. 
17 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 10. 
18 Ibid., s. 10. 
19 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 186. 
20 Agrell, Wilhelm, Ett krig här och nu: från svensk fredsoperation till upprorsbekämpning i Afghanistan 
2001-2014, Atlantis, Stockholm, 2013, s. 7. 
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Vi bygger säkerhet tillsammans med andra under FN-mandat. Vi är i 
Afghanistan främst för det afghanska folket skull. Vi är inte i 
Afghanistan för att vinna ett krig utan för att vara med och bygga fred.21 
 

Detta citat är hämtat från riksdagens debatt i december 2012, inför beslut om fortsatt 
svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF22). 
Undersökningens frågeställning strävar efter att hitta en förklaring till varför retoriken, 
enligt citatet, inte längre har en ansats till att staten ska gå segrande ur de militära 
interventioner den väljer att engagera sig i. Hypoteserna som ligger till grund för 
undersökningen, skapas ur teorier om svensk strategisk kultur. Ur dessa teorier ska 
undersökningen hitta svar på sin frågeställning.   
 
Undersökningen kommer att utföras som en fallstudie på det svenska deltagandet i den 
internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan och jämför två tidsperioder. Den 
ena perioden kan karaktäriseras som en lågintensiv insats utan större stridsinsatser och 
den andra perioden kan karaktäriseras som en högintensiv insats med större och fler 
stridsinsatser. Tidsperioderna skiljer sig åt markant. I brytningen mellan dem ändrade 
insatsen karaktär från en till synes lågintensiv fredsframtvingande insats till ett mer 
krigsliknande tillstånd. Syftet med att analysera tidsaspekten är att se om retoriken 
kring seger och förlust påverkas av de yttre omständigheterna i insatsområdet.  
 
Undersökningens empiri utgörs av politisk retorik och redovisas närmare under 
punkten 1.6 Material och avgränsningar. 

1.4 Frågeställning och syfte 

Undersökningens huvudfråga lyder: 
Hur används segerbegreppet i den nutida svenska politiska retoriken? 
 
För att finna svar på forskningsfrågan har två delfrågor formulerats.  

1. Kan Sveriges strategiska kultur förklara utformningen av den nutida, 
politiska retoriken kring framgång och misslyckande? 
 

2. Är segerbegreppet, ur perspektivet strategisk kultur, föränderligt vid 
kortare tid av yttre förändring? 

 
För att besvara delfrågorna och skapa förutsättningar för att svara på huvudfrågan har 
två hypoteser formulerats. Dessa hypoteser är konstruerade utifrån teorin om strategisk 
kultur. Inom den strategiska kulturen finns en särskiljande kontrast och dikotomi 
mellan internationell och nationell användning av det militära maktmedlet.  
 
 
 
 

                                                        
21 Riksdagens protokoll 2012/13:46, Debatt inför beslut om proposition 2012/13:41, Regeringskansliet, 
Stockholm, 2012, anf. 158. (Debattprotokoll är inte sidnumrerade och därav används anf. (anförande) för 
hänvisning)  
22 International Security Assistance Force, ISAF. 
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Hypoteserna syftar även till att pröva om undersökningen kan identifiera den 
särskiljande kontrasten mellan internationell och nationell tillämpning av den 
strategiska kulturen, inom ramen för politisk retorik om seger eller förlust i en 
internationell insats.23  
 
Hypotes 1: Segerbegreppets politiska retorik, i samband med internationella insatser, 
saknar den tydliga kontrasten mellan internationell– och nationell tillämpning av den 
strategiska kulturen.   
 
Hypotes 2: Den internationella kontexten av den strategiska kulturen har en tydlig 
närvaro i den nutida politiska retoriken kring framgång och misslyckande vid 
internationell användning av det militära maktmedlet. 
 
Syftet med undersökningen är att pröva hypoteserna, och med stöd av de formulerade 
delfrågorna, hitta svaret på hur segerbegreppet används i den nutida svenska politiska 
retoriken. Undersökningen ska kunna bidra till en bättre förståelse för hur den politiska 
retoriken kring segerbegreppet formas. Detta kan på sikt minska riskerna för 
missförstånd och felaktiga tolkningar i samtalet mellan exempelvis Försvarsmakten och 
politiska företrädare. Undersökningen ska, ur det teoretiska perspektivet, kunna bidra 
till forskning runt segerbegreppet i allmänhet och i synnerhet om segerbegreppets 
innebörd för en småstat under en nutida internationell insats. 

1.5 Centrala begrepp 

Här redovisas undersökningens grundläggande definitioner av några centrala begrepp 
som undersökningen kretsar kring. Dessa definitioner är just undersökningens 
definitioner, för övriga begrepp och fördjupning hänvisas till kapitel två Teori. 
 
Strategisk kultur 
Strategisk kultur definieras som ett antal gemensamma övertygelser, normer och idéer 
inom det svenska samhället. Dessa genererar specifika förväntningar inom samhället. 
Exempelvis förväntningar på givna preferenser och uppfattningar om åtgärder inom 
säkerhets- och försvarspolitiken. I detta sammanhang uttrycks ett samhälles säkerhets- 
och försvarsidentitet genom sina preferenser och beteendemönster. Dessa härstammar 
från gemensamma erfarenheter och accepterade narrativ som är specifika för en viss 
säkerhetsgemenskap.24  
 
Politisk retorik 
Undersökningen definierar politisk retorik med de officiella och uttalade 
säkerhetspolitiska ställningstaganden som görs av regeringens och riksdagens politiska 
representanter. Undersökningen ser endast till den politiska retorik som utgörs av 
propositioner, betänkanden och debattprotokoll i Sveriges riksdag. 
 

                                                        
23 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 190. 
24 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 12. 
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1.6 Material och avgränsningar 

Här redovisas inledningsvis undersökningens empiri. Därefter följer en kort 
presentation av den litteratur som ligger till grund för uppsatsens teoribildning samt ett 
resonemang om källkritik, kopplat till undersökningens empiri. Slutligen redovisas 
undersökningens avgränsningar. 
 
Empiri 
Undersökningen analyserar den svenska politiska retoriken kring framgång och 
misslyckande för att pröva undersökningens hypoteser. 
Empirin består av tre delar. Den utgörs av regeringens förslag till fortsatt svenskt 
deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan. Förslagen kallas 
propositioner och bildar första delen av empirin. Dessa propositioner behandlas av 
riksdagens utskott, i denna undersökning utgörs utskottet av det sammansatta utrikes- 
och försvarsutskottet (UFöU). Uskottet är sammansatt av representanter från alla 
riksdagens partier. Sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar riksdagens 
utseende.25 Resultatet av utskottets behandling kallas betänkande och utgör den andra 
delen av empirin. Betänkandet är underlag för debatt och beslut i kammaren. Debatten 
protokollförs och utkommer som slutligt protokoll efter genomförd debatt.26 Dessa 
riksdagsprotokoll utgör den tredje delen i undersökningens empiri. 
 
Enligt den svenska grundlagen fattar riksdagen beslut om Försvarsmaktens 
internationella insatser.27 Dessa riksdagsbeslut tas med varierande intervall. I denna 
fallstudie fattas nya beslut årligen och i undantagsfall vart annat år. Denna typ av empiri 
bedöms vara en fördel för undersökningen.  
Den medför en god tillgång till likvärdiga källor för båda de tidsperioder som ska 
undersökas. Möjligheten att upptäcka förändringar i den politiska retoriken bedöms 
vara god med tillgänglig empiri.28  

1.6.1 Litteraturdiskussion och källkritik 
Litteratur 
Undersökningen tar sin huvudsakliga teoretiska utgångspunkt i teori kring strategisk 
kultur. För teoribildning rörande strategisk kultur hämtas merparten från vetenskapliga 
artiklar. De mest betydelsefulla för denna undersökning är Jan Ångström och Jan Willem 
Honigs artikel; Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation in 
Afghanistan (Journal of Strategic Studies), Gunnar Åselius artikel; Swedish Strategic 
Culture After 1945 (Cooperation and Conflict) samt Colin S. Grays artikel;  Strategic 
Culture as context: the first generation of theory strikes back (Review of international 
Studies).  
Kjell Engelbrekt och Jan Ångströms Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen med 
Ångströms kapitel om svensk strategisk kultur utgör även den en väsentlig del av 
undersökningen teoretiska grund.  

                                                        
25 http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/ hämtad 2015-11-29. 
26 Bogland, Karin & Asplund, Maria, FOI-R--1682--SE, Svenska beslutsprocesser inför sändandet av militära 
bidrag till internationella insatser, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Stockholm, 2005, ss. 62-63. 
27 Detta under förutsättningarna att det är en väpnad styrka. Om det ej anses vara en väpnad styrka kan 
regeringen fatta beslut utan riksdagens medgivande. 
28 Noreen, Erik, Ångström, Jan, A catch-all strategic narrative, Target audiences and Swedish troop 
contribution to ISAF in Afghanistan, I Graaf, Beatrice de, Dimitriu, George & Ringsmose, Jens (red.), 
Strategic narratives, public opinion and war: winning domestic support for the Afghan War, 2015, s. 283. 

http://www.riksdagen.se/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/
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Segerbegreppet hämtar sin teoretiska bas ur Robert Mandels bok The meaning of 
military victory och Dominic Johnson och Dominic Tierneys bok Failing to win: 
perceptions of victory and defeat in international politics. 
 
Till denna grundlitteratur är det värt att nämna andra verk som bidrar till 
undersökningens teori. Jan Ångströms och Isabelle Duyvesteyns Understanding victory 
and defeat in contemporary war med ett fokus på moderna konflikter samt Heiko Biehl,  
Bastian Giegerich och  Alexandra Jonas bok Strategic cultures in Europe: security and 
defence policies across the continent. 
 
Källkritik  
Undersökningens empiri, propositioner, betänkanden och debattprotokoll, är att 
betrakta som primärkällor. De är officiella dokument utgivna av Regeringen och 
Regeringskansliet.  
 
Då debattprotokollen återger enskilda riksdagsmedlemmars uttalanden föreligger en 
risk att enskilda riksdagsmedlemmar, under debatt, återger sin personliga åsikt snarare 
än den åsikt som det politiska parti de representerar står för. Undersökningen bedömer 
denna risk som ringa, och att detta inte påverkar undersökningens slutliga resultat. 
 
Eftersom undersökningen behandlar försvars- och säkerhetspolitisk retorik, kan 
granskningen förvänta sig att det förekommer dolda åsikter och ställningstaganden som 
inte förts upp i den offentliga, debatten och således inte heller i undersökningens empiri. 
Det reella målet med statens bruk av det militära maktmedlet kan till del vara omgett av 
dolda motiv och medveten otydlighet.29 Detta bedöms som acceptabelt, givet 
undersökningens avgränsningar till officiell retorik. 

1.6.2 Avgränsningar  
Undersökningens teori är avgränsad till en liten del av strategisk kultur- och 
segerbegreppets teoribildning. Lika så är teorin kring strategisk kultur avgränsad till en 
mindre, hanterbar teoribildning, som passar dess frågeställning, empiri och metod. 
Studiens teori motiveras och presenteras mer utförligt i kapitel två Teori.  
 
Undersökningen genomförs som en fallstudie.30 Därav är undersökningen avgränsad i 
tid och rum. Det finns ett rumsligt fokus på den svenska insatsen i den internationella 
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) under tidsperioden 2005-2012.31 Undersöknigen 
berör endast den utåtriktade säkerhetspolitiken. Motivet till detta är att för den 
utåtriktade säkerhetspolitiken är det av betydelse att statens internationella agerande 
uppfattas som med en konsekvent retorik för dess deklarerade säkerhetspolitik.  
Statens ansträngningar att i sitt eget intresse kunna påverka den större internationella 
miljön.32Avgränsningen betyder dock inte att den inhemska befolkningen, som är 
mottagare av den politiska retoriken, avgränsas bort. Inte heller den delen av den 
svenska strategiska kulturen som är formad ur ett nationellt perspektiv avgränsas bort.  

                                                        
29 Mandel, Robert, The meaning of military victory, Lynne Rienner, Boulder, Colo., 2006, s. 6. 
30 Fallstudien presenteras närmare under kapitel tre: Metod och operationalisering. 
31 Tidsindelningen motiveras under kapitel tre: Metod och operationalisering samt i bilaga två. 
32 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik: analyser och tillämpningar, 2., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2002, s. 31. 
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Den strategiska kulturen avgränsas till nationell identitet.33 Detta med hänsyn till att 
undersökningen endast avhandlar den politisk strategiska nivån och inte tar hänsyn till 
exempelvis interna militära kulturer eller organisatorisk tillhörighet. 
 
Undersökningen är avgränsad till den officiella politiska retoriken under ovanstående 
tidsperiod och inom ramen för definitionen av politisk retorik under punkten 1.5 
Centrala begrepp. Detta innebär att undersökningen inte har för avsikt att undersöka det 
faktiska förloppet i fallstudien, eller undersöka hur framgång eller misslyckande uppnås 
i analyserat fall. Inte heller det praktiska utfallet av den uttalade politiska retoriken 
undersöks. Det kan förekomma diskrepanser mellan den talade politiken och dess 
praktiska tillämpning, men i denna undersökning står retoriken i fokus.  

1.7 Undersökningens disposition 
Efter detta inledande kapitel, vars syfte har varit att presentera problemformuleringen 
och undersökningens övergripande beståndsdelar, kommer följande disposition att 
följas. 
 
Inledningsvis kommer undersökningens teorier att presenteras och hur de kommer att 
styra utformningen av undersökningens analysschema. Påföljande kapitel beskriver 
undersökningens metod och de metodologiska överväganden som har gjorts under 
undersökningens gång. Analysschemat presenteras sedan i efterföljande 
operationalisering.  
 
Därefter följer en redogörelse för undersökningens resultat och en analys av resultatets 
betydelse kopplat till undersökningens frågeställning. Avslutningsvis diskuteras 
undersökningens resultat med efterföljande reflektioner och kritik samt förslag till 
fortsatt forskning.  
 

  

                                                        
33 Åselius, Gunnar, Swedish Strategic Culture After 1945, Cooperation and Conflict, 40(1), 2005, s. 27. 



Nicklas Folmerz 2016-01-18  
HSU14-16 
 

10 (38) 
 

2. Teori  
Kapitlet presenterar undersökningens teori samt hur den stödjer undersökningen. 
Inledningsvis kommer de överväganden som gjorts vid valet av teoretiskt perspektiv att 
redovisas.  
 
Därefter kommer segerbegreppet att redovisas översiktligt, med några grundläggande 
definitioner samt en redovisning av segerbegreppets två övergripande ramverk. Detta i 
syfte att skapa en teoretisk språngbräda in i den fortsatta undersökningen. Anledningen 
till detta är att utformningen av segerbegreppet utgör undersökningens frågeställning.  
 
Nästkommande del i kapitlet redogör inledningsvis för de centrala delarna av teorin om 
strategisk kultur. Avslutningsvis läggs tyngdpunkten på de delar inom teorin om 
strategisk kultur som beskriver den särskiljande kontrasten mellan internationell– och 
nationell tillämpning av den strategiska kulturen. Denna del utgör de centrala delarna i 
operationaliseringen som presenteras i kapitel tre, Metod och operationalisering. 

2.1 Teoretisk introduktion 

Segerbegreppet, med ett perspektiv på konventionella krig med stormakter som 
aktörer, har studerats av teoretiker som har dedikerat lång tid för att förstå vad det 
krävs för att segra i krig och framförallt vad det innebär att segra.34 Begreppet är 
komplext då djupare teoretiska studier i många fall visar på en stegrande 
mångfasettering, detta gör begreppet än mer svårfångat.    
 
Den inledande teoretiska ansatsen i denna undersökning uppehöll sig vid att undersöka 
om den svenska politiska retoriken kring segerbegreppet kunde klassificeras som 
antingen rationell eller konstruktivistisk. Denna ansats kan i sak vara intressant men vid 
närmare eftertanke gav denna ansats endast en klassificering snarare än en tänkbar 
förklaring till varför segerbegreppet är utformat som det är i den nutida politiska 
retoriken.  
 
För att kunna svara på frågan hur segerbegreppet används, snarare än att endast 
klassificera begreppet, antogs en annan ansats. Det övergripande teoretiska vägvalet föll 
på att med hjälp av teorin kring strategisk kultur, ansätta en ansats som kan svara på 
frågan hur segerbegreppet används i den nutida svenska politiska retoriken.35 

2.2 Segerbegreppet 

Enligt tidigare beskrivning (se punkt 1.2) kan teorin om segerbegreppet delas in i två 
ramverk, det rationella– och det konstruktivistiska ramverket.  Det rationella ramverket 
fokuserar kring rationella tolkningar av segerbegreppet. Detta perspektiv är det mest 
utforskade perspektivet. Exempel på rationalitet är s.k. score-keeping där 
analysmetoden är i huvudsak kvantitativ.36 Där det räknas och mäts exempelvis 
materiell eller territoriell vinst och förlust, eller räknar dödade och tillfångatagna 
soldater.  

                                                        
34 Martel, Victory in war: foundations of modern military policy, 2006, s. 15. 
35 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 187. 
36 Johnson, Dominic D. P. & Tierney, Dominic, Failing to win: perceptions of victory and defeat in 
international politics, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2006, ss. 24-29. 
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Sådan kvantitativ tolkning av framsteg har visat sig vanlig i denna fallstudie, detta 
redovisas närmare under punkten 4.4. Ett av de mest återkommande sätten att 
återspegla framgång är exempelvis att redovisa kvantitativ utveckling av antalet barn 
som går i skolan nu i förhållande till tidigare. 
  
Ett annat sätt att mäta, utgående från samma logik som score-keeping, är att mäta seger 
eller förlust i förhållande till det uppsatta politiska slutmålet, ett s.k. end-state.37 Denna 
ansats förutsätter att det finns ett politiskt slutmål med bruket av det militära 
maktmedlet och att inte hänsyn tas till kostnaderna för att nå detta mål.38 Med hänsyn 
till denna undersöknings, finns ett uppenbart problem med detta sätt att mäta framgång. 
Den svenska insatsen saknade ett sammanhållande strategiskt ramverk som kan 
likställas med en allomfattande politisk målsättning, mellan åren 2002 och 2010, och 
således blir det uppenbara problem med att mäta eventuell framgång enligt denna end-
state metod.39 
 
Det andra ramverket, den konstruktivistiska, är inte lika väl utforskat som det rationella. 
Detta ramverk ses som mer mångfacetterat än det rationella ramverket. Detta ramverk 
har fått större betydelse med den ökade andelen nutida konflikter med komplexa hot 
och otydliga aktörer. I detta ramverk fokuseras teoribildningen på mer djupgående 
faktorer som påverkar en aktörs uppfattning om seger eller förlust. Detta kan vara 
historiska eller kulturella faktorer, eller hur aktörernas självbild och dess projicering av 
seger formas.40 
 
Anhängare till den konstruktivistiska teoribildningen kritiserar den rationella för att 
inte vara objektiv. För att bedöma rationella framgångar i krig måste parterna ha samma 
uppfattning om vad som är framgång eller ej. I moderna konflikter föreligger oftast en 
asymmetri i vad parterna tycker är rationellt eller inte. En förutsättning för att lyckas 
med att beräkna framgång är att båda parter har samma syn på vad som räknas som 
framgång. Att bedöma framgång är ytterst en subjektiv fråga.41 Detta framgår tydligt vid 
analysen av den svenska politiska retoriken. Inte ens inom den svenska riksdagen, som i 
dessa sammanhang av internationella konflikter kan anses vara en relativt homogen 
grupp, förekommer samma uppfattning om vad som konstituerar framgång eller 
misslyckande. 

2.3 Strategisk kultur 

2.3.1 Introduktion 

Då teoribildningen kring svensk strategisk kultur utgör den övergripande teorin i denna 
undersökning kommer denna teori redovisas något djupare än teorin om 
segerbegreppet. I slutet av redovisningen, redogörs för vad undersökningen förväntar 
sig att teorin om den svenska strategiska kulturen ska kunna förklara, kopplat till 
segerbegreppets transformation. 

                                                        
37 Mandel, The meaning of military victory, 2006, ss. 5-7. 
38 Ångström & Widén, Contemporary military theory, 2015, s. 43. 
39 Regeringens skrivelse, Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan, 
Regeringskansliet, Stockholm, 2010, s. 3. 
40 Ångström & Widén, Contemporary military theory, 2015, s. 44. 
41 Johnson & Tierney, Failing to win: perceptions of victory and defeat in international politics, 2006, ss. 32-
34. 
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Att skapa en förståelse för det svenska användandet av segerbegreppet, med stöd av 
kulturella faktorer, gör det möjligt att kunna förstå eller tolka segerbegreppets 
utveckling i den svenska strategiska retoriken. Denna ansats benämns som 
konstruktivistisk, och har sina fördelar i strävan efter att förstå fenomenets betydelse, 
snarare än att enbart beskriva fenomenet. Denna ansats är mer sällsynt, än ansatsen att 
beskriva segerbegreppet utifrån instrumentella ansatser.42 
 
Strategisk kultur som teoribildning introducerades i slutet av 1970-talet, och hade som 
intention att utmana de dåvarande dominerande teorierna. Dessa teorier hade en 
rationell grund, som antog att aktörer agerar rationellt, och i strävan att definiera seger 
eller förlust i hög grad förhöll sig till materiella faktorer.43 I dagens forskning framstår 
inte ansatserna konstruktivism och rationalism längre som antagonister. Flertalet 
forskare hävdar att dessa två ansatser kompletterar varandra och således är förenliga. 
Denna förening av de två ansatserna kan ge en mer allsidig bild och bättre förståelse för 
det fenomen som undersöks.44 Översatt till ett svenskt perspektiv kan det utan större 
självmotsägelser hävdas att det finns rationella inslag i den strategiska kulturen; det kan 
sägas vara rationellt för en småstat som Sverige att delta i en allians. 
 
Hur kan då strategisk kultur påverka en stats politiska retorik? Enligt vissa forskare, 
exempelvis Martha Finnmore i sin bok The Purpose of Intervention: Changing Beliefs 
about the Use of Force, kan den bli påverkad genom kollektivets (exempelvis det 
politiska partiet) eller individens inneboende normer. Dessa styr de alternativ som 
aktören har att förhålla sig till. Dessa alternativ återspeglar inte bara de reella 
alternativen utan pekar även på de eftersträvansvärda, ideala, alternativen som aktören 
vill signalera med sin politiska retorik.45 Dessa normer skapas ur bland annat social 
kontext, samhällerliga attityder och traditioner samt historiska erfarenheter.46 Gunnar 
Åselius resonerar kring detta i sin artikel; Swedish Strategic Culture After 1945. Han 
menar bland annat att den svenska strategiska kulturen i stora drag är historiskt formad 
ur det socialdemokratiska arbetarpartiets politiska dominans och att den har stora 
likheter med hur den socialdemokratiska ideologin utformades under 1900-talet.  
Denna utformning lade stor vikt på en modell för svensk nationell identitet, nationell 
kollektivism och en kollektiv strävan efter frihet, rättvisa och en stark stat.47 Ytterligare 
en faktor som format svensk strategisk kultur är Sveriges geografiska omvärld.48 Att 
Sverige ligger som en uttalad alliansfri stat mellan två maktblock har i väsentlig mening 
påverkat utvecklingen av svensk strategisk kultur. 
 
Teoribildningen kring strategisk kultur är förhållandevis tydlig när det gäller tidens 
påverkan. Hur känslig är den strategiska kulturen för förändringar, och hur lång tid tar 
det att se en förändring?  

                                                        
42 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, ss. 171+186. 
43 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 10. 
44 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 198. 
45 Ibid., s. 187. 
46 Gray, Colin S., Strategic Culture as context: the first generation of theory strikes back. Review of 
international Studies, 25(1), 1999, s. 51. 
47 Åselius, Gunnar, Swedish Strategic Culture After 1945, Cooperation and Conflict, 40(1), 2005, s. 26. 
48 Gray, Colin S., Perspectives on strategy, 1st ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, s. 91. 
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Den strategiska kulturen är inte beständig utan ändras med tiden då den utsätts för nya 
erfarenheter och en föränderlig strategisk kontext, men den förändras långsamt.49 Då 
stater samverkar tenderar deras olika normer att influera varandra. I detta 
sammanhang har det visat sig att stormakter har större påverkan på en aktörs normer 
än vad internationella organisationer har.50 Med hänsyn till detta är det intressant att 
reflektera över USA:s dominans inom Nato, och hur många mindre stater som är eller 
har varit beroende av USA vid exempelvis planeringen av försvaret mot det forna 
Sovjetunionen.51 Strategisk kultur är således en icke-konstant, som påverkas av 
avvägningar mellan olika eliter, allt från försvarsmaktsledningar, politiska 
oppositionspartier, media samt andra internationella aktörer och hur dessa interagerar i 
ett socialt sammanhang.52 Med detta i åtanke är det intressant att se om segerbegreppet 
ändras enligt undersökningens andra frågeställning. 
 
Det som präglar den svenska strategiska kulturen är den uppenbara distinktionen 
mellan ”hemma” och ”borta”, ”inne” och ”ute”. Med det menas att den strategiska 
kulturen är försedd med en inneboende dikotomi mellan nationella– och internationella 
intressen kopplat till användandet av militär maktutövning. Det finns en kontrast mellan 
den nationella och den internationella delen inom den strategiska kulturen, med en 
historisk prioritering av det första snarare än det senare.53 Genom dessa två kontraster 
kan den svenska staten förena tillsynes oförenliga snäva svenska intressen. Dessa 
kontraster kan exemplifieras av humanism kontra en prioritering till staten, där 
individen inte står i centrum utan snarare staten, våldsanvändning kontra fredlig 
konfliktlösning och alliansfrihet kontra militärt samarbete.54 Dessa kontraster inom den 
strategiska kulturen utgör nyckelbegreppen i undersökningens analysschema som 
redovisas närmare i kapitel tre, Metod och operationalisering. Fortsatt kommer dessa två 
delar inom den svenska strategiska kulturen att redovisas.  
 

2.3.2 Strategisk kultur i nationell kontext 

Den nationella kontexten kan likställas med ett intressedrivet och folkförankrat försvar 
som har präglats av socialdemokratins dominerande roll. Där det territoriella försvaret 
var det primära målet och den generella misstänksamheten mot nyttan av att bruka det 
militära maktmedlet som konfliktlösningsmetod var utbredd.55 
 
I den nationella kontexten inom den strategiska kulturen ses, trots misstänksamheten 
mot det militära maktmedlet, våldsanvändningen i rollen som försvarare av det 
nationella territoriet som oproblematiskt legitim. Kopplat till detta resonemang utgår 
den nationella kontexten ifrån att våldsanvändningen kommer att resultera i förluster, 
och att detta är acceptabelt för nationens överlevnad.  

                                                        
49 Gray, Colin S., Strategic Culture as context: the first generation of theory strikes back. Review of 
international Studies, 25(1), 1999, s. 52. 
50 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 193. 
51 Ångström, Jan & Honig, Jan Willem, Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation in 
Afghanistan, Journal of Strategic Studies, 35(5), 2012, s. 664.   
52 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 187. 
53 Ibid., ss. 190-191. 
54 Ibid., s. 190. 
55 Ibid., s. 189. 
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Denna inställning har sin förklaring genom att Sverige under det kalla kriget, 
prioriterade invasionshotet där det fanns en tydlig separering mellan ”gott” och ”ont”, 
samt ”vi” och ”dom”. Därav har självförsvaret gett våldsanvändningen en tydlig 
oproblematisk moralisk och politisk legitimitet. Implicit inom denna kontext av den 
strategiska kulturen är att det är bara genom invasionsförsvar som Sveriges intressen 
tillvaratas.56 
 
Alliansfriheten ligger djupt rotad i den nationella delen av den strategiska kulturen. Att 
vara allianfri, eller att förmedla alliansfrihet och en uppfattning om neutralitet är djupt 
förankrat i nationen Sveriges självbild.57 Uppfattningen att neutralitetspolitik och ett 
starkt stöd för FN upplevs i denna kontext som både moraliskt överlägset men också ett 
recept för en framgångsrik säkerhetspolitik.58 

2.3.3 Strategisk kultur i internationell kontext 

Den internationella kontexten inom den strategiska kulturen skiljer sig i mångt och 
mycket på flertalet punkter i förhållande till det ovan beskrivna. Liksom den nationella 
kontexten likställs med ett intressedrivet folkförankrat försvar, likställs den 
internationella kontexten med starka band till humanism, och en utpräglad 
misstänksamhet mot nyttan av militärt våld. Uppfattningen om att Sverige inte ska delta 
i eget intresse, med det militära maktmedlet i internationella interventioner är utbredd. 
Detta anses inte legitimt utan interventioner ska motiveras med humanism och 
solidaritet.59 De fåtal gånger svensk politisk retorik har uttalat att det ligger i Sveriges 
eget intresse att intervenera har detta skapat debatt. Enligt denna kontext deltar inte 
Sverige i insatser internationellt för att gynna landets egna intressen, utan av 
välmenande och humanitära skäl. Med humanism, i detta fall, menas att 
interventionerna ska syfta till att skydda människors lika värde och att uttrycka svensk 
solidaritet i handling med de människor som är utsatta. Detta kan ses som den 
övergripande konstitutiva normen för den internationella beskrivningen av svensk 
strategisk kultur.60 
 
Ytterligare skillnader mellan de två kontexterna är toleransen för förluster av egna 
soldater och civila medborgare. Den är betydligt lägre i den internationella kontexten. 
Den generella acceptansen till militär våldsutövning är låg. På den internationella 
arenan ses det militära maktmedlet som ett tydligt sekundärt maktmedel. Om det ska 
brukas överhuvudtaget ska det ha en understödjande roll till andra ledande maktmedel, 
exempelvis diplomati, ekonomi eller bistånd.61  
Likväl ska tilläggas att det föreligger inget absolut i denna strävan till icke våld. Under 
vissa förutsättningar anses våld befogat. Våld som ett medel för att nå humanitära 
målsättningar och i defensivt syfte anses i vissa fall befogat.62   
 

                                                        
56 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, ss. 189-192. 
57 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 349. 
58 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 194. 
59 Ibid., s. 189. 
60 Ibid., ss. 191-193. 
61 Ibid., s. 190. 
62 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 350. 
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I internationella sammanhang är inte längre alliansfrihet och neutralitet några 
honnörsord. Den huvudsakliga ansatsen i internationella insatser är att verka under ett 
kollektivt paraply. I denna kontext anses det fördelaktigt att delta i allianser och andra 
kollektiva sammansättningar.63 Inom detta kollektiv anses FN ha högst prioritet. FN 
anses vara en grundpelare för de svenska internationella insatserna och den svenska, 
självpåtagna rollen, som övervakare av internationell lag och humanitär rätt. Detta visar 
Sverige bland annat genom sin ovilja att delta i icke FN-sanktionerade insatser, och sin 
motvilja till så kallade Coalitions of the willing.64  
 
Teorier om strategisk kultur går inte igenom vetenskapen utan att bli kritiserade. Vissa 
fällor är mer eller mindre uppenbara när det kommer till strategisk kultur. En av dessa 
fällor är att inom den strategiska kulturen kan det finnas flera, rivaliserande, normer 
och tankemönster. Detta kan gälla inom ett och samma politiska parti men även inom 
enskilda beslutsfattare. I detta fall räcker inte en tanke eller ett politiskt uttalande som 
förklaring till ett specifikt beteende. Det finns således en metodologisk svårighet i att 
försöka återskapa beslutsfattares tankemönster, och förklara varför just denna tanke 
fick ett genomslag och inte någon annan.65  
 
Ytterligare en kritik som riktas mot strategisk kultur som förklaringsmodell, är risken 
att det som undersöks och som inte kan förklaras med vanliga teorier, förklaras som 
kulturellt betingat.66 Den strategiska kulturen kan även kritiseras för att det kan finnas 
en benägenhet eller tendens till att se sin egen kultur som central, samt att bedöma eller 
tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det egna 
kultursystemet, så kallad etnocentrism.67 
 
Som summering kan konstateras att den svenska strategiska kulturen formas ur en 
mängd olika faktorer. Normer har en central del i utformningen, och normerna i sin tur 
formas ur social kontext, samhälleliga traditioner och historiska erfarenheter.  
Den strategiska kulturen anses som föränderlig men den förändras långsamt och 
påverkas av sin omgivning. 
 
Den svenska strategiska kulturen har en inneboende dikotomi i den nationella och den 
internationella kontexen av strategisk kultur. Dessa särskiljs främst åt i deras 
motsättningar kopplat till humanism, och att sätta staten i centrum, oviljan eller viljan 
att bruka våld samt militärt samarbete eller alliansfrihet.  

2.3.4 Teoretiska förväntningar  

Den strategiska kulturen kan anta flera former. Forskare diskuterar i huvudsak tre 
former som den kan anta i ett teoretiskt forskningsperspektiv. Den kan utgöra en så 
kallad oberoende variabel, mellanliggande variabel eller beroende variabel.68  

                                                        
63 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 190. 
64 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, ss. 344-345. 
65 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 196. 
66 Ibid., s. 188. 
67 Ibid., s. 188. 
68 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 11. 
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Kortfattat beskrivet kan de två enklaste variablerna, beroende och oberoende, beskrivas 
som orsak och verkan. Den oberoende variabeln är den som orsakar en förändring, 
medan den beroende variabeln är den som indikerar verkan. Exempelvis orsakar mer tid 
för studier ett bättre studieresultat, som blir verkan av mer tid. Således ses tid som den 
oberoende variabeln och studieresultat som den beroende variabeln.69 Den 
mellanliggande variabeln kan liknas vid ett  filter som påverkar de faktorer som utsätts 
för variabeln.70 Vilken form den strategiska kulturen ska anta i termer av variabler, 
varierar mellan olika typer av forskning.  
 
I denna undersökning definieras den strategiska kulturen som den oberoende variabeln. 
Med detta menas att strategisk kultur formar sättet segerbegreppet uttrycks i den 
politiska retoriken. 
 

 
Figur 1. Orsakssambandet mellan strategisk kultur och retoriken kring segerbegreppet. 
 

Om den strategiska kulturen antar två ytterligheter av internationell eller nationell 
kontext, kommer typen och mängden av uttalanden kring framgång och misslyckande 
att variera. Detta kan liknas med att den operationaliserade teorin om strategisk kultur 
låses i två oberoende variabler för att se hur segerbegreppet varierar beroende på 
vilken kontext empirin undersöks med. Då fallstudien genomförs på en internationell 
insats förväntas att indikatorerna för den beroende variabeln minskar om den 
strategiska kulturen antar ett nationellt perspektiv och det motsatta om den antar ett 
internationellt perspektiv.  
 
Om inte teorin kring dikotomin mellan dessa två ytterligheter inom strategisk kultur 
stämmer förväntas en liten skillnad eller ingen skillnad alls. Detta orsakssamband, att 
den strategiska kulturen påverkar retoriken kring segerbegreppet, bör inte ses som 
allenarådande. Som tidigare nämnts kan variabeletiketteringen på strategisk kultur 
variera. Det undersökningen förväntar sig utifrån denna teori är att finna en förklaring 
till varför den svenska politiska retoriken kring segerbegreppet, framgång eller 
misslyckande, har utformats till det den är i dag. Undersökningen tror sig finna en 
förklaring till denna retorik med hjälp av redovisad teori kring strategiska kultur.  
 
Ställningstagandet att definiera den strategiska kulturen som den oberoende variabeln 
kan kritiseras. Detta diskuteras vidare under punkten 5.1 Diskussion.  

                                                        
69 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003, s. 182. 
70 Ångström, Jan & Honig, Jan Willem, Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation 
in Afghanistan, Journal of Strategic Studies, 35(5), 2012, s. 671.  
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3. Metod och operationalisering 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av genomförda metodologiska val samt motivet 
till att genomföra en fallstudie. Därefter redovisas undersökningens validitet, reliabilitet 
och subjektivitet. Slutligen redovisas hur teorin har operationaliserats och skapat ett 
analysinstrument i form av ett analysschema. Analysschemat redovisas i bilaga ett. 

3.1 Uppsatsens ansats 

Undersökningen har en deskriptiv ansats då dess syfte är att beskriva hur den nutida 
svenska politiska retoriken kring segerbegreppet formas.  
 
Undersökningen formulerar en huvudfråga samt två delfrågor. De två delfrågorna är 
formulerade för att kunna besvara huvudfrågan. För att hitta svar på undersökningens 
frågeställningar har två hypoteser formulerats. Dessa kan beskrivas som påståenden 
som undersökningen med säkerhet, inte kan hävda är sanna. Hypotesernas nytta utgörs 
av att de kan hjälpa undersökningen att hitta logiska förklaringar till 
frågeställningarna.71  Hypoteserna kommer att prövas med hjälp av undersökningens 
empiri. Undersökningens metod beskrivs således som hypotetisk-deduktiv då 
undersökningens generella påstående testas genom hypotesprövning.72 
 
Kritiken mot denna metod är att undersökningen endast har formulerat två hypoteser. 
Det gör det möjligt att falsifiera hypoteserna, men samtidigt är det svårt att med 
säkerhet verifiera dem. Om hypoteserna stämmer är det svårt att bevisa att det enbart 
beror på detta och inte något annat. Enligt filosofen Karl Popper uppnår undersökningen 
en provisorisk sanning.73 
Med detta menas att undersökningen medvetandegör att, eventuellt icke falsifierade 
hypoteser, någon gång i framtiden kan komma att falsifieras.74 
 
Undersökningen genomförs som en fallstudie av den svenska insatsen i den 
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Motiven till detta är bland annat 
att internationella insatser är teoretiskt mer intressanta därför att – som Martha 
Finnemore påpekar i sin bok The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use 
of Force – de utmanar många av våra föreställningar om vad som förstås med begrepp 
som stat och krig.75 Afghanistaninsatsen är ett fall av svenska, nutida, internationella 
insatser. Sett till de svenska internationella insatserna efter kalla krigets slut, runt 1992, 
anser studien att Afghanistaninsatsen är representativ för Sveriges insatser. Den är av 
tvingande karaktär, leds av Nato76 och har ett FN-mandat.77 
Fallstudien kan beskrivas som jämförande då den genomförs indelat i två tidsepoker 
inom samma insats. Dessa två tidsepoker jämförs sedan mot varandra i syfte att 
identifiera förändringar i retoriken kring framgång eller misslyckande. 
                                                        
71 Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, 3. uppl., 
Thales, Stockholm, 2001, s. 60.  
72 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2007, s. 29. 
73 Ibid., s. 129. 
74 Ibid., s. 129. 
75 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 172. 
76 Att insatsen inte styrs av FN anser undersökningen som representativt efter 1992. 
77 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 171. 
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Fallstudien utförs genom att pröva två hypoteser som formulerats efter två ytterligheter 
inom den strategisk kultur, en så kallad dikotomi, i relation till segerbegreppet. Dessa 
ytterligheter utgörs av den nationella och den internationella kontexten inom den 
strategiska kulturen. De används för att skapa de två oberoende variablerna i syfte att 
begripliggöra och hitta förklaringen till undersökningens frågeställning om hur 
segerbegreppet används i den nutida svenska politiska retoriken.78  
 
Undersökningen genomförs som en kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa 
innehållsanalysen bedöms som lämplig med hänsyn till tillgänglig empiri samt vald 
teori. Analysmodellen är lämplig då undersökningen vill ta reda på hur stort utrymme 
två tolkningsramar får i den politiska retoriken under två tidsseparerade perioder. Då 
den politiska retoriken står i fokus är det lämpligt att använda kvantitativ 
innehållsanalys, som ofta används inom politisk kommunikationsforskning.79 

3.2 Validitet, reliabilitet och subjektivitet 

Syftet med att redovisa uppsatsens validitet och reliabilitet är att tydliggöra 
undersökningens giltighet och tillförlitlighet.80 Hela resonemanget kretsar kring 
genomförd operationalisering i form av vilka teorier som ligger till grund, hur teorierna 
används samt vilken empiri de prövas mot. Validiteten och reliabiliteten redovisas 
utifrån valda teorier och vald empiri samt hur dessa teorier operationaliseras.  

3.2.1 Validitet 
Den empiri som uppsatsen undersöker består av officiella dokument utgivna av 
regeringskansliet. Empirins abstraktionsnivå bedöms som fördelaktig för att undersöka 
politisk retorik. Empirin bedöms som representativ för det fenomen, segerbegreppet, 
som undersökningen analyserar.  
 
Validiteten kan ökas genom att genomföra en jämförelse mellan Sverige och en annan 
småstat där det finns tidigare forskning som påvisar en annan typ av strategisk kultur. 
En s.k. olika utfalls-design.81 Detta kan öka validiteten kopplat till orsakssamband och 
evidens, då utfallet vid en sådan undersökning kan förväntas bli större. Validiteten kan 
även ifrågasättas när undersökningen använder strategisk kultur som teori.  
Orsakssambandet kan då ifrågasättas med resonemanget att den politiska eliten som 
formar retoriken kring segerbegreppet, är den grupp som tillika formar den strategiska 
kulturen och ett cirkelresonemang blir då oundvikligt.  
 
Undersökningen anser, likt andra forskare inom strategisk kultur, att den strategiska 
kulturen inte enbart formas av den politiska eliten. Den formas även av bland annat 
militär, media, forskningssamhället och internationella aktörer.82 Detta hanterar till viss 
del risken för ett cirkelresonemang.  

                                                        
78 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 170. 
79 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 225.  
80 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 26. 
81 Esaiasson, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2007, s. 130. 
82 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 187. 
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Undersökningen bedöms ha en god yttre validitet i den bemärkelsen att resultatet samt 
det framtagna analysschemat kan överföras till andra områden och situationer. 
Analysschemat kan prövas på andra fallstudier. 

3.2.2 Reliabilitet 
Utformandet av analysschemat kan ifrågasättas utifrån termer av reliabilitet. Då 
analysschemat utgör uppsatsens instrument är det av vikt att dess variabler 
(nyckelbegrepp) och indikatorer är rätt definierade och objektivt bedömda. 
Indikatorerna bedöms vara relevanta och väl motiverade. Valet av indikatorer kan 
variera beroende på syftet med undersökningen.  Då syftet med denna undersökning är 
av övergripande karaktär, återspeglas detta även i indikatorerna. De reflekterar 
grundläggande egenskaper för respektive variabel samt att hypoteserna utgörs av två 
motsatta, uteslutande egenskaper hos den strategiska kulturen. 

3.2.3 Inter- och intrasubjektivitet  
Uppsatsens intersubjektivitet83 bedöms vara god. Empiri, metod och operationalisering 
beskrivs på ett sådant sätt att undersökningen kan upprepas av någon annan. 
 
Givet undersökningens avgränsning att inte behandla segerbegreppet i praktisk 
bemärkelse samt uppsatsens val av teori och empiri är det troligt att samma resultat 
skulle uppnås om undersökningen skulle upprepas vid ett annat tillfälle. Med detta 
menas att analysschemat med tillhörande definitioner och motiv möjliggör konsekventa 
bedömningar.84 

3.3 Operationalisering 

Operationaliseringen syftar ytterst till att göra forskningsfrågan forskningsbar. Med 
detta menas att ge de, för forskningsfrågan, teoretiska nyckelbegreppen en entydlig 
avgränsning och ett exakt meningsinnehåll.85 De teoretiska nyckelbegrepp som används 
i undersökningen är sprungna ur teorin om svensk strategisk kultur, och dess två 
komponenter nationell– och internationell kontext.  
Att operationalisera en undersökning kring segerbegreppet med hjälp av strategisk 
kultur är förenat med vissa metodologiska utmaningar. En är valet av beroende eller 
oberoende variabel som redovisats under teorikapitlet.86 Undersökningens oberoende 
variabler består av strategisk kultur. Undersökningen antar att det är sannolikt att 
strategisk kultur påverkar retoriken kring segerbegreppet.  
 
Analysen genomförs som en kvantitativ innehållsanalys. I operationaliseringen kommer 
således indikatorerna bli ett kvantitativt mått. Ju högre kvantitet av indikatorer i 
populationen, ju högre förklaringskraft har den strategiska kulturen. Skalan som anger 
förklaringskraften kommer att anges med en s.k. ordinalskala. Detta innebär att det 
kvantitativa resultatet beskrivs som en logisk rangordning.  

                                                        
83 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 33. 
84 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 37. 
85 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s. 44. 
86 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 11. 
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Detta anger antingen att det föreligger mer eller mindre retoriska uttalanden om 
segerbegreppet kopplat till typen av strategisk kultur. 
 
Empirin är indelad i insatsår. Undersökningen sträcker sig från 2005 till 2012, det vill 
säga åtta insatsår. Dessa insatsår analyseras var för sig, med en utgångspunkt i att under 
åren 2005-2008 karakteriserades insatsen av vad som kan liknas vid en lågintensiv 
insats. Åren 2009-2014 karaktäriseras av vad som kan liknas vid en högintensiv insats. 
Denna indelning syftar till att kunna analysera om den politiska retoriken ändras under 
förändrade yttre omständigheter. Indelningen i lågintensiv och högintensiv kan 
kritiseras då detta är en subjektiv bedömning. Dock så stöds indelningen av statistik från 
Afghan Index (se bilaga 2) samt till viss del FOI:s rapport Afghanistan– lärdomar och 
påverkan på nationell militär utveckling.87   
 
Empirin som analyseras ska uttrycka någon typ av resonemang kring framgång eller 
misslyckande med den svensk militära insatsen i Afghanistan. För att hitta de 
textstycken i empirin som uttrycker sig i termer som kan härledas till segerbegreppet, 
kommer en gallring av empirin genomföras. Endast de textstycken som innehåller 
uttryck kring seger och nederlag med tillhörande och i förhand definierade, fyra 
synonymer kommer att analyseras. Dessa synonymer blir även giltiga vid vissa 
böjningar eller sammansättningar. Exempelvis framgångsrik räknas som uttryck för 
framgång samt positiva effekter räknas som positiv. Verktyget för textgallring ser ut 
enligt följande: 
 

Originaluttryck: Victory Defeat 
Grundöversättning: Seger Nederlag 
Synonym 1 Framgång88 Misslyckande  
Synonym 2 Triumf Motgång   
Synonym 3 Vinst Förlust 
Synonym 4 Positiv Negativ 

Tabell 1. Verktyg för textgallring. 

 
För att uttrycken ska accepteras kan det uttryckas både explicit eller implicit. Med 
explicit menas att det uttrycks enligt analysschemat och med implicit menas att motiven 
förstås enligt analysschemat trots att det inte står helt bokstavligt. Detta utgörs dock av 
en subjektivitet och kan skapa frågeställningar kring reliabilitet. Detta kommer att 
diskuteras vidare under punkten 5.2 Kritisk reflektion. 
 
Som redovisats är undersökningen i sin grund kvantitativ. Dock ska poängteras att det 
inom ramen för underökningen genomförs kvalitativa antaganden. Detta på grund av 
behovet av att göra tolkningar av implicita värderingar vid gallring av empirin.89  Det är 
således ingen renodlad kvantitativ undersökning.  
Motivet till att inte genomföra en kvalitativ textanalys är att det inte är empirins helhet 
som är central utan förhållandet mellan vissa variabler som är i fokus. 90 

                                                        
87 Eriksson, Pär, et.al., FOI-R--3592—R, Afghanistan– lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling. 
Norge, Danmark och Nederländerna, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Stockholm, 2013, s. 18. 
88 Synonym från Militärstrategisk doktrin [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, 
Stockholm, 2011, s. 53. 
89 Esaiasson, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2007, s. 224. 
90 Ibid., s. 237. 
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Undersökningen strävar efter att hitta ett mönster inom det svenska segerbegreppet 
kopplat till svensk strategisk kultur. För att detta ska bli analytiskt jämförbart kommer 
de två ytterligheterna i den strategiska kulturen, internationell och nationell kontext, 
brytas ned till mindre nyckelbegrepp.91 Nyckelbegreppen bryts i sin tur ned i 
indikatorer som kan identifieras i empirin. Nyckelbegrepp och indikatorer hämtas ur 
redovisad teori om strategisk kultur.  
 
I operationaliseringen redovisas nyckelbegrepp och indikatorer kopplade till de två 
typerna av strategisk kultur. Då de kan definieras som motsatser har vissa indikatorer 
formulerats just som motsatsförhållanden till varandra. Syftet med detta är att belysa att 
om de rådande teorierna kring den internationella eller nationella kontexten av 
strategisk kultur inte stämmer, bör utslaget i empirin vara det motsatta, eller nära det 
motsatta.  
 
Nedan redovisas operationaliseringen i form av nationell strategisk kontext och dess 
nyckelbegrepp och tillhörande indikatorer. Detsamma redovisas för internationell 
strategisk kontext. De övergripande formuleringarna till nyckelfaktorer och indikatorer 
återfinns i Ångströms kapitel Försvarsmaktens internationella insatser: I den svenska 
säkerhetens eller identitetens tjänst? i Engelbrekt & Ångströms (red.) Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, Biehls (et.al.) bok Strategic cultures in Europe: 
security and defence policies across the continent, samt Ångström & Honigs artikel 
Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation in Afghanistan i 
tidsskriften Journal of Strategic Studies. 

3.3.1 Nyckelbegrepp och indikatorer för strategisk kultur i internationell kontext 
Den internationella kontextens identifierade nyckelbegrepp är humanism, våld har låg 
legitimitet och vikten av internationellt samarbete. Dessa är valda med motivet att de 
utgör grundbeskrivningen av den internationella kontexten inom strategisk kultur.92 
 
Humanismen värdesätter människans rätt till frihet och okränkbarhet framför statliga 
intressen. Som indikatorer till humanism har följande identifieras ur teorin.  
Uttryck som påvisar att våld i viss mån är legitimt inom ramen för humanism. Att svenska 
förband brukar våld för att uppnå humanitära syften är accepterat.93  
Uttryck som menar att Sverige som stat inte har några nationella intressen i att 
intervenera utan gör det av mer eller mindre altruistiska skäl.94  
Slutligen uttryck för när väl interventionen genomförs är det insatser med humanitära 
syften som är prioriterade.95 
 
 

                                                        
91 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 13. 
92 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, ss. 189-193 samt Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in 
Europe, 2013, ss. 350-353.  
93 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 350. 
94 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 193. 
95 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 351. 
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Det andra nyckelbegreppet att våld har låg legitimitet grundas i den generella 
misstänksamheten mot nyttan av användandet av det militära maktmedlet som 
konfliktlösningsmetod.96 Detta återspeglas i form av indikatorer som uttrycker att det 
militära maktmedlet har en sekundär roll 97, att svenska förband ska begränsas i sitt 
utövande av våldsmakt samt att Sverige som stat har en hög förlustkänslighet och 
internationella insatser inte är värda förluster i människoliv.98 
 
Slutligen införlivas nyckelbegreppet samarbete inom internationella insatser. Detta 
nyckelbegrepp motiveras med att Sverige som småstat gynnas av en världsordning där 
det internationella samfundet kan ingripa vid hot mot internationell fred och säkerhet.99  
Indikatorer för samarbete är uttryck som påpekar betydelsen av allianser och solidaritet 
genom sammarbete samt FN:s betydande roll inom det internationella samfundet.100 

3.3.2 Nyckelbegrepp och indikatorer för strategisk kultur i nationell kontext 
Den nationella kontextens valda nyckelbegrepp är staten i centrum, våld har hög 
legitimitet och vikten av alliansfrihet. Dessa nyckelbegrepp är valda för att de utgör 
fundamentet i den nationella kontexten inom den strategiska kulturen.101 
 
Staten i centrum ger uttryck för en mer kontrollerande form av statsskick där staten står 
i centrum snarare än den enskilda människans rätt. Här ses människan som en del av ett 
system och styrd av sitt sammanhang. Som indikator för staten i centrum ses uttryck 
som anser att våld är legitimt inom ramen för statligt utövande.102  Därtill att det ligger i 
staten Sveriges egenintressen att intervenera103 samt att när insatsen effektueras så är 
insatser som syftar till att säkra svenska intressen prioriterade före exempelvis 
humanitära insatser.104 
Nästa nyckelbegrepp, att våld har en hög legitimitet grundas i ett motsatsförhållande till 
motsvarande begrepp inom den internationella kontexten. I sin yttersta form, inom 
nationens gränser, har nationell våldsanvändning en tydlig oproblematisk moralisk och 
politisk legitimitet där nationella intressen kan tillvaratas.105  

                                                        
96 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 189. 
97 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 353. 
98 Ångström, Jan & Honig, Jan Willem, Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation in 
Afghanistan, Journal of Strategic Studies, 35(5), 2012, s. 680.  
99 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 181. 
100 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, ss. 344-345. 
101 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, ss. 189-191. 
102 Ångström, Jan & Honig, Jan Willem, Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation 
in Afghanistan, Journal of Strategic Studies, 35(5), 2012, s. 679.  
103 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 193. (ett ”motsatsresonemang” se 3.3 Operationalisering, s. 
21.)  
104 Ångström, Jan, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 181. 
105 Ibid., s. 192. 
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Indikatorerna för detta uttrycks i form av att det militära maktmedlet har en primär 
roll,106 våldsanvändning har inga nationella begränsningar och att insatsen har en låg 
förlustkänslighet.107  
 
Till sist representerar nyckelbegreppet alliansfrihet den nationella kontexten inom den 
strategiska kulturen. Detta motiveras med att Sverige definierar sig själv som en 
alliansfri och neutral stat.108 Betydelsen av alliansfrihet och nationellt försvar109 samt 
uttryck för ett avståndstagande ifrån Nato och att EU prioriteras framför Nato är 
indikatorer som ger uttryck för svensk alliansfrihet.110 
 
Dessa nyckelbegrepp och indikatorer utgör grunden i operationaliseringen av den 
internationella och nationella strategiska kulturen, alla ovan beskrivna delar bedöms 
vara nära förknippad med teorin om strategisk kultur.  
  

                                                        
106 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 192. 
107 Ångström, Jan & Honig, Jan Willem, Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation 
in Afghanistan, Journal of Strategic Studies, 35(5), 2012, s. 680.  
108 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 343. 
109 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 194. 
110 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 349. 
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4. Resultat och analys  
Resultat och analys redovisas inledningsvis som en sammanfattning av det övergripande 
resultatet och en kortfattad beskrivning om hur undersökningen har genomförts. 
Därefter redovisas resultatet av undersökningens hypotesprövning och 
undersökningens detaljerade resultat. Slutligen analyseras redovisat resultat, och en 
summering av svaren på undersökningens frågeställningar. 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Denna undersökning visar att den politiska retoriken kring seger och förlust, och 
nyttjandet av segerbegreppet, påverkas av strategisk kultur. Resultatet visar en markant 
skillnad mellan den politiska retoriken med utgångspunkt i den nationella kontexten av 
strategisk kultur, i förhållande till en utgångspunkt i den internationella kontexten. 
Undersökningen visar även på att den politiska retoriken kring segerbegreppet 
påverkas av utvecklingen i den aktuella insatsen och är således föränderlig.  
 
Undersökningen kan dock inte bevisa att den strategiska kulturen är den enskilt 
verkande faktorn för hur retoriken kring segerbegreppet utformas. Undersökningen kan 
endast konstatera att sannolikt påverkas retoriken kring segerbegreppet av strategisk 
kultur. Retoriken kring framgång och misslyckande kan även vara beroende av andra 
aspekter kopplat till strategisk kultur, eller helt andra fenomen som inte 
undersökningen har haft i avsikt att undersöka. Analysen har i det empiriska underlaget; 
det vill säga åtta år av propositioner, betänkanden och riksdagsdebatter identifierat 368 
uttalanden som kan härledas till retorik med koppling till seger eller nederlag.111 Av 
dess uttalanden kunde 186 uttalanden utgöra analysenheter och analyseras enligt 
analysschemat. Övriga uttalanden, således med ett bortfall på drygt 50 %, sållade 
undersökningen bort då flertalet av dessa exempelvis inte kunde härledas till något 
nyckelbegrepp eller berörde ämnen som inte avsågs att underökas.  
Exempel på bortfall är uttryck av karaktären: 
 

I fråga om samhällstyrning har etablerandet av ett fungerande 
parlament varit en framgång.112  
Positiva tecken kan dock noteras, som upprättande av en myndighet för 
översyn samt en strategi mot korruption.113  

 
Exempel på analysenheter som otvetydigt gav uttryck för undersökningens indikatorer 
var exempelvis: 
 

Vi gör en insats, EU gör en insats och det internationella samfundet gör 
en gemensam insats för att nå en framgång.114 

 
                                                        
111 Med referens till undersökningens verktyg för textgallring. Se p.3.3 Operationalisering, s. 20. 
112 Utrikesdepartementet, Regeringens proposition 2008/09:69, Fortsatt svenskt deltagande i den 
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), Regeringskansliet, Stockholm, 2008, s. 5. 
(Kursivering av författaren) 
113 Utrikesdepartementet, Regeringens proposition 2009/10:38, Fortsatt svenskt deltagande i den 
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), Regeringskansliet, Stockholm, 2009, s. 7. 
(Kursivering av författaren) 
114 Riksdagens protokoll 2009/10:32, Debatt inför beslut om proposition 2009/10:38, Regeringskansliet, 
Stockholm, 2009, anf. 193. (Kursivering av författaren) 
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Då uttryck kan tolkas som representativa för nyckelbegrepp eller indikatorer kopplat till 
både internationell och nationell kontext har undersökningen valt att i de fallen 
inkludera båda utfallen i undersökningen. Ett exempel på ett sådant utfall är: 
 

Utskottet beklagar djupt dessa förluster. Angrepp av detta slag får dock, 
enligt utskottet, inte föranleda att Sverige vänder Afghanistans hårt 
prövade befolkning ryggen.115 

 
Detta uttryck kan tolkas som både ett uttryck för att våld är legitimt inom ramen för 
humanism samt att insatsen är värd förlusten av människoliv. Dessa tolkningar  

4.2 Hypotesprövning 

4.2.1 Hypotes 1 

Hypotes:  
Segerbegreppets politiska retorik, i samband med internationella insatser, saknar den 
tydliga kontrasten mellan internationell och nationell tillämpning av den strategiska 
kulturen.   
 
Förväntningen på denna hypotes var att undersökningen bedömde att den strategiska 
kulturens ”diskursiva uppdelning”116 mellan internationell och nationell kontext av den 
strategiska kulturen är föråldrad och inte längre giltig. Detta med hänsyn till 
Försvarsmaktens transformation, med obligatorium för internationell tjänstgöring, samt 
den ökade globaliseringen som mer och mer raderar ut de traditionella aspekterna på 
internationellt och nationellt perspektiv. Denna hypotes prövas genom att analysera 
empirin med två olika oberoende variabler, de två kontrasterna internationell– och 
nationell kontext av strategisk kultur. För att verifiera hypotesen, förväntades att 
empirin skulle visa på att de två kontraserna skulle visa på ett ekvivalent resultat av 
retorik kopplat till segerbegreppet.  
 
Hypotesen anses vara falsifierad, då utfallet ur analysen påvisar en tydlig skillnad på 
internationell kontext av den strategiska kulturen, i förhållande till den nationella 
kontexten. Analysen visar således att det finns en tydlig skillnad mellan dessa två 
tolkningar av strategisk kultur som påverkar den politiska retoriken kring framgång och 
misslyckande vid en nutida svensk internationell insats. Dock är inte dikotomin, som 
ordet antyder; delad i två ömsesidigt uteslutande kategorier, utan samexisterar som 
nyanser inom retoriken. För att höja förklaringskraften i detta resultat borde en 
nationell insats prövas med samma typ av oberoende variabler. Detta bedöms dock som 
i det närmaste omöjligt då Sverige inte har haft någon nutida nationell konflikt som är 
jämförbar med denna fallstudie.  
 
 

                                                        
115 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, Fortsatt svenskt deltagande i internationella 
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) (2010/11:UFöU1), Sveriges riksdag, Stockholm, 2010, s. 13. 
(Kursivering av författaren) 
116 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 189. 



Nicklas Folmerz 2016-01-18  
HSU14-16 
 

26 (38) 
 

4.2.2 Hypotes 2 

Hypotes:  
Den internationella kontexten av den strategiska kulturen har en tydlig närvaro i den 
nutida politiska retoriken kring framgång och misslyckande vid internationell användning 
av det militära maktmedlet. 
 
Förhoppningen med denna hypotes var att finna stöd i empirin om att segerbegreppet 
påverkas tydligt av den internationella kontexten av strategisk kultur. Förväntningen 
var även den att om utfallet av den första hypotesen skulle falsifieras skulle denna andra 
hypotesen vara möjlig att verifiera. Målsättningen var att hitta en tydlig distinktion 
mellan antalet utfall på indikatorer kopplade till internationell kontext av den 
strategiska kulturen, i förhållande till indikatorer kopplade till den nationella kontexten.  
 
Hypotesen anses vara verifierad då utfallet ur analysen påvisar en tydlig majoritet av 
indikatorer kopplat till internationell kontext av den strategiska kulturen. Således kan 
hypotesen om att den svenska politiska retoriken kring framgång och misslyckande i en 
internationell insats är tydligt påverkad av den internationella kontexten av strategisk 
kultur, antas vara sann. Emellertid ska nämnas att detta ska ses som en provisorisk 
sanning, då hypotesen endast prövats på en fallstudie under en begränsad tid, och med 
en uppsättning indikatorer. Om någon av dessa förutsättningar ändras kan utfallet bli 
något annat vilket leder till att hypotesen falsifieras.  

4.3 Redovisning av resultat 

Som tidigare redovisats har undersökningen tolkat 186 retoriska uttalanden (totala 
antalet observationer=n), om seger eller förlust. Dessa uttalanden har en koppling till 
antingen internationell kontext av strategisk kultur eller nationell kontext av strategisk 
kultur. Dessa har en total fördelning enligt nedanstående graf där X-axeln representerar 
undersökt insatsår och Y-axeln representerar antalet utfall av indikatorer vid respektive 
insatsår. Den vertikala linjen visar brytpunkten mellan de två tidsfaserna. 
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Figur 1. Graf utvisande det kvantitativa resultatet av undersökningen 
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Undersökningens resultat kopplat till båda hypoteserna presenteras i figur ett. Den visar 
tydligt på skillnaden mellan uttalanden kring segerbegreppet som kan härledas till 
internationell kontext av strategisk kultur (blå graf) samt nationell kontext av strategisk 
kultur (röd graf). Det föreligger även en tydlig närvaro, i förhållande till antalet utfall 
sett över den totala perioden på 79 procent i relation till 21 procent, i den 
internationella kontextens favör vilket verifierar den andra hypotesen. 
 
Fördelat på de två tidsfaserna år 2005-2008 samt år 2009-2012 ser det kvantitativa 
resultatet ut enligt figur två nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna fördelning är av betydelse för att besvara undersökningens andra delfråga om 
hur föränderlig retoriken kring segerbegreppet är vid yttre förändring. Resultatet visar 
på en förändring över tid och en förändring i anslutning till de särskiljande fasernas 
start– och slutpunkt.  
 
Retoriken kring seger och förlust kan anses kunna förklaras av teori om strategisk 
kultur. Retorik kopplat till den internationella kontexten av strategisk kultur har 
betydligt fler indikationer än den nationella kontexten. Då resultatet visar en tydlig 
skillnad mellan de två kontexterna är det intressant att titta närmare på de interna 
resultaten för respektive kontext. De interna utfallen, fördelade till nyckelbegrepp, 
redovisas i förhållande till procent av det totala utfallet inom kontexten (Y-axel=%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Kvantitativt resultat fördelat på faser och kultur 
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Figur tre visar det interna resultatet för den internationella kontexten. Graferna utgörs 
av kontextens nyckelbegrepp, humanism (HUM), att våld har låg legitimitet (VHLL) samt 
samarbete (SAM).  Y-axeln visar procent av det totala resultatet per undersökt år.  
 

 
 
 
Figur fyra visar det interna resultatet för den nationella kontexten. Graferna utgörs, likt 
ovanstående kontext, av kontextens nyckelbegrepp, staten i centrum (ST i C), att våld 
har hög legitimitet (VHHL) samt alliansfrihet (AF).  
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Figur 3. Internationella kontextens interna resultat, fördelat på nyckelbegrepp. 

Figur 4. Nationella kontextens interna resultat, fördelat på nyckelbegrepp. 
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4.4 Analys och svar på undersökningens frågeställning 

Analysen redovisas kopplat till underökningens delfrågor och avslutas med att 
undersökningens huvudfråga besvaras. 
 
Delfråga ett. 
Kan Sveriges strategiska kultur förklara utformningen av den nutida, politiska retoriken 
kring framgång och misslyckande? 
 
Undersökningen visar att den nutida, politiska retoriken kring framgång och 
misslyckande kan förklaras av strategisk kultur. Undersökningens analysschema, som är 
framtaget ur teorin om strategisk kultur och skärningen mellan internationellt och 
nationellt i den svenska strategiska kulturen, har efter analys av empirin visat på 
följande resultat: 
 
Den politiska retoriken kring framgång och misslyckande sammanfaller med teorin om 
att det finns en tydlig skillnad i hur den politiska eliten uttrycker sig beroende på om det 
rör internationell eller nationell kontext. Då undersökningens fall utgörs av en 
internationell insats sammanfaller retoriken, med övertygelse, med de indikatorer som 
är signifikanta för just den internationella kontexten inom strategisk kultur. Inom den 
dominerande kontexten visar sig retorik som påtalar framgång eller misslyckande 
kopplat till nyckelbegreppet att våld har en låg legitimitet som mest representerad. Som 
exempel på denna typ av retorik redovisas två utdrag ur empirin: 
 

Vi har ibland varit rätt så rörande ense […] om de krav vi ställer för att 
man inte ska förlora kampen mot terrorismen genom att själv göra 
övergrepp på de värden som den kampen avsåg att skydda.117 

 
Sammanlagt har 13 000 man från stridande förband […] dessutom förts 
över till ISAF. Hur ska man kunna främja fred samtidigt som man har ett 
långtgående samarbete tillsammans med en krigförande part i en 
konflikt?118 

  
Även nyckelbegreppet humanism är väl representerat i undersökningens resultat. 
Retoriken kring seger eller förlust som kan kopplas till humanism representeras av 
bland annat följande utdrag ur empirin: 
 

Samtidigt har stora framsteg gjorts. Som exempel kan nämnas att år 
2008 gick omkring sex miljoner barn i skolan; att jämföra med mindre 
än en miljon under de sista åren av talibanregimens styre. Ett särskilt, 
om än otillräckligt, framsteg är att omkring 30 procent av dessa är 
flickor [som går i skolan]. Aven hälsosektorn har genomgått positiva 
förändringar.119 

                                                        
117 Riksdagens protokoll 2005/06:45, Debatt inför beslut om proposition 2005/05:34, Regeringskansliet, 
Stockholm, 2005, anf. 76.  
118 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, Fortsatt svenskt deltagande i internationella 
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) (2008/09:UFöU1),  Sveriges Riksdag, Stockholm, 2008, s. 17. 
119 Utrikesdepartementet, Regeringens proposition 2008/09:69, Fortsatt svenskt deltagande i den 
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), Regeringskansliet, Stockholm, 2008, s. 9. 
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Detta utdrag är även representativt för det höga antal uttalanden som antar en mer 
rationell form av segerbegreppet. Som tidigare nämnts, under kapitel två Teori och 
teorin om segerbegreppet, är detta sätt att uttrycka framgång i huvudsak kvantitativ. 
Undersökningen visar således att detta är förekommande även i den svenska politiska 
retoriken. 
 
Undersökningen visar dock att den så kallade dikotomin mellan internationell och 
nationell retorik inte är helt dominerande. Det förekommer ett litet inslag av nationell 
retorik, kopplat till indikatorerna för den nationella kontexten, inom fallstudien. Ett 
exempel på sådan retorik följer nedan: 
 

Sverige deltar i ISAF för det afghanska folkets skull, för att bidra till 
ökad säkerhet och utveckling i en mycket orolig del av världen. Men vi 
är där också för att det påverkar Sveriges egen säkerhet.120 

 
Resultatet inom den nationella kontexten har, som nämns ovan, en liten del av den totala 
andelen utfall. På grund av det låga antalet observationer (n=39 i förhållande till 147 för 
internationell kontext) ger graferna i figur fyra ett svårtolkat intryck. Vid fyra studerade 
insatsår ger nyckelbegreppen alliansfrihet (AF), staten i centrum (ST i C) och att våld har 
hög legitimitet (VHHL) inga utfall, vilket resulterar i dramatiska kurvor då utfallet 
presenteras i procent av de totala utfallen. Dock visar det totala utfallet i figurerna ett 
och två, på en stabil representation under hela fallstudiens tidsrymd. 

 
Delfråga två. 
Är segerbegreppet, ur perspektivet strategisk kultur, föränderligt vid kortare tid av yttre 
förändring? 
 
Undersökningens resultat visar på att retoriken kring segerbegreppet har varit 
föränderligt under fallstudiens angivna tidsspann. 
Retoriken kring framgång och misslyckande kopplat till den internationella kontexten 
ökar när undersökningen går från fas ett till fas två. Undersökningens fasskifte syftar till 
att återspegla det ökade våldet i insatsområdet. Utfallet når sin högsta nivå runt åren 
2008-2009 och bibehåller därefter en högre nivå i fas två än i fas ett.  
 
Då segerbegreppets retorik kan förklaras med hjälp av strategisk kultur, tolkar inte 
undersökningen denna föränderlighet som något förvånande. Jan Ångström skriver 
följande om detta i sitt kapitel Försvarsmaktens internationella insatser: I den svenska 
säkerhetens eller identitetens tjänst? i sin och Kjell Engelbrekts bok Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen: 
 

Strategisk kultur är alltså föränderlig, även om den – liksom andra 
kulturella drag – är i långsam ständig omdaning.121 

 

                                                        
120 Riksdagens protokoll 2009/10:32, Debatt inför beslut om proposition 2009/10:38, Regeringskansliet, 
Stockholm, 2009, anf. 204. (författarens kursivering). 
121 Ångström, Försvarsmaktens internationella insatser, I Engelbrekt & Ångström (red.), Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, 2010, s. 188. 
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Undersökningens huvudfråga. 
Hur används segerbegreppet i den nutida svenska politiska retoriken? 
 
Som redovisats under undersökningens delfrågor präglas den svenska retoriken kring 
framgång och misslyckande mycket av den internationella särprägeln av den strategiska 
kulturen. I svensk politisk retorik är det en seger att bida till freden och retoriken 
präglas av ett tydligt avståndstagande till våldsmakt. Ett av undersökningens inledande 
citat är talande för svensk retorik kring segerbegreppet: 
 

Vi bygger säkerhet tillsammans med andra under FN-mandat. Vi är i 
Afghanistan främst för det afghanska folket skull. Vi är inte i 
Afghanistan för att vinna ett krig utan för att vara med och bygga 
fred.122 

 
Retoriken kring framgång för det militära maktmedlet i internationella insatser präglas 
även av budskap om att Sverige som nation tar solidariskt ansvar, och att Sverige är en 
”do-good” nation. Detta återspeglar Försvarsminister Sten Tolgfors och Riksdagsledamot 
Åsa Lindestam i sina debattinlägg i riksdagen inför beslutet om fortsatt svenskt militärt 
deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan i november 2009: 
 

Jag vill verkligen hävda att det är få länder som vill ta ett sådant 
solidariskt ansvar för utvecklingen, inte bara militärt utan också mycket 
annat. Det är en förutsättning för att också nå framgång.123   

 
Man måste alltså handgripligen få se de här sakerna. Och det är när 
afghaner ser att vi faktiskt gör gott – vi går inte in i byar och skjuter 
människor, utan vi gör gott – som vi kan vinna freden. Annars går det 
inte.124   

 
  

                                                        
122 Riksdagens protokoll 2012/13:46, Debatt inför beslut om proposition 2012/13:41, Regeringskansliet, 
Stockholm, 2012, anf. 158. 
123 Riksdagens protokoll 2009/10:32, Debatt inför beslut om proposition 2009/10:38, Regeringskansliet, 
Stockholm, 2009, anf. 212. 
124 Riksdagens protokoll 2009/10:32, Debatt inför beslut om proposition 2009/10:38, Regeringskansliet, 
Stockholm, 2009, anf. 217. 
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5. Avslutning 
Syftet med undersökningen har varit att, med hjälp av hypotesprövning för att besvara 
delfrågorna, hitta svaret på hur segerbegreppet används i den nutida svenska politiska 
retoriken. Syftet med undersökningen bedöms vara uppnått. Nedan följer en avslutande 
diskussion kring undersökningen i sin helhet samt kritik mot densamma. Slutligen ges 
förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Diskussion 

Då undersökningen utgått ifrån strategisk kultur som förklaring till den svenska nutida 
retoriken kring segerbegreppet, är diskussionen kring riskerna för cirkelresonemang 
uppenbara. Detta har behandlats tidigare i denna framställning men förtjänar ytterligare 
diskussion. 
 
Orsakssambandet kan naturligtvis kritiseras och debatteras. För att bringa ytterligare 
klarhet i vad som orsakar vad, om den strategiska kulturen påverkar segerbegreppet, 
eller om det är segerbegreppet som formar den strategiska kulturen krävs ytterligare 
empiri och ytterligare undersökningar. För att bringa mer klarhet i de kausala 
sambanden vore det eftersträvansvärt att även kunna genomföra en motsvarande 
undersökning på en nutida svensk nationell konflikt. Då detta är i det närmaste 
ogenomförbart, på grund av avsaknaden av en svensk nationell konflikt, bör andra 
metoder eftersträvas. Att undersöka retorik som berör längre tidsperioder och fler 
insatser är ett sätt. Ett annat är att undersöka småstaters retorik snarare än endast 
svensk retorik kring segerbegreppet. Detta kan öka undersökningens 
generaliseringsgrad samtidigt som orsakssamband kan få en tydligare förklaring. Det 
skall emellertid inte tolkas som att det är unikt att definiera segerbegreppets retorik 
som den beroende variabeln och den strategiska kulturen som den oberoende. Den 
tredje generationens forskare om strategisk kultur, med Alastair Johnston som ett 
exempel, har i undersökningar definierat variablerna på motsvarande sätt. Detta i 
strävan efter att göra forskning som på något sätt berör strategisk kultur mer 
vetenskaplig och mätbar.125 
 
Det kan även diskuteras om förvaltarna av den politiska retoriken, som i denna studie 
utgörs av politiska representanter är medvetna om den strategiska kulturen, och i så fall 
om de formar sina uttalanden kring seger och motgång efter densamma? Detta ligger 
utanför studiens problemformulering men är intressant med hänsyn till ovanstående 
diskussion om orsakssamband. Studiens utgångspunkt har varit den att alla, medvetet 
eller omedvetet formas av sin kultur. Om man i ett mer strikt perspektiv känner till den 
eller inte är svårt att leda i bevis men den strategiska kulturen, som påverkar 
utformningen av segerbegreppet bedöms vara ständigt närvarande.  
 
Det kan finnas en alternativ förklaring till undersökningens resultat i mediernas roll i 
utformningen av segerbegreppets retorik. Det faktum att retoriken fick ett uppenbart 
uppsving under åren 2008 och 2009 kan ha sin förklaring i medias rapportering, både 
innehållsmässigt och kvantitativt.  

                                                        
125 Biehl et.al. (red.), Strategic cultures in Europe, 2013, s. 10. 
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Det finns undersökningar som visar att mediernas rapportering ökade betydligt just i 
runt åren 2008 och 2009. Om detta kan härledas till händelser inom insatsen, eller om 
det berodde på det stundande riksdagsvalet 2010 kan inte besvaras med denna 
undersökning. Då politiska partier strävar efter fortsatt regeringsställning eller 
övertagande av densamma samt att deras politiska representanter oftast har en strävan 
efter att bli omvalda finns det anledningar till att reagera på medier och mediernas 
förmåga att skapa opinion. Förklaringen till att den politiska retoriken kring seger eller 
förlust ökade vid denna tid kan förklaras av händelserna i insatsområdet, eller av det 
rådande medieklimatet inför kommande riksdagsval. Även en kombination av dessa 
faktorer kan vara en rimlig förklaring.  Det är dock ingen alternativ förklaring till den 
identifierade distansen mellan den internationella– och nationella kontexten. 
 
Bidrar undersökningen till Försvarsmakten kunskapsprogression? Förhoppningen är att 
den gör det i form av den kan skapa en bättre förståelse för varför politiker uttrycker sig 
som de gör, i förhållande till framgång och misslyckande med bruket av det militära 
maktmedlet. Det kan främja det framtida samspelet mellan Försvarmakten och dess 
uppdragsgivare och därmed minimera riskerna för missförstånd och felaktiga 
tolkningar.  
 
Undersökningens resultat bedöms inte utgöra någon helt ny och revolutionerande 
kunskap för Försvarsmakten. I Försvarsmaktens Militärstrategisk doktrin med 
doktrinära grunder (MSD) beskrivs seger och framgång med en, i relation till 
undersökningen, tydlig distinktion mellan nationellt och internationellt bruk av det 
militära maktmedlet. Den nationella kontexten uttrycker implicit att det militära 
maktmedlet är det primära, och att våld är fullt legitimt. MSD utrycker detta på följande 
sätt: 

Vid nationellt försvar av Sverige har det länge varit, och är ännu så, att 
den moraliska och den strategiska segern i grunden var/är garanterad 
så länge landet kan försvaras och motståndaren hindras till militär 
seger. Om Sverige och/eller svenska intressen på ett orättfärdigt sätt 
hotas eller angrips, finns det mandat från folket sam den internationella 
förståelse som krävs för att försvara vårt land och våra intressen.126 

 
Den internationella dimensionen av segerbegreppet uttrycker en mer uppenbar 
referens till undersökningens nyckelbegrepp, indikatorer och sedermera resultat. Här 
återfinns direkta kopplingar till undersökningen. Exempelvis humanism och att våld är 
legitimt inom ramen för humanism samt att det militära maktmedlet har en sekundär 
roll. MSD formulerar detta enligt nedan: 
 

När militära maktmedel brukas utanför territoriet måste detta göras 
under förutsättningen att även en moralisk seger är möjlig parallellt 
med att den militära insatsen samordnas med övriga politiska, 
ekonomiska och humanitära dito. […]Den militära insatsen stödjer då 
endast dessa [de civila maktmedlen] och en militär seger är kanske inte 
specifikt mätbar. […]Det kan dock vara så att akut mänskligt lidande 
ändå motiverar en insats, vilket i så fall bör vara temporär.127 

                                                        
126 Militärstrategisk doktrin [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011, s. 53. 
127 Ibid., s. 53. 
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En mer spekulativ diskussion är den som berör dimensionen tid. Underökningen har 
mätt och analyserat politisk retorik som på sin höjd är två år gammal i förhållande till 
det som har hänt i insatsområdet. När skall framgång eller misslyckande mätas i en 
internationell insats? I fallet Sveriges militära insats i Afghanistan kan inte denna 
frågeställning besvaras, då insatsen fortfarande är pågående, om än i begränsad 
numerär. Om samma undersökning genomförs lång tid efter att insatsen är avslutad 
kommer då samma resultat att uppenbara sig. Om samma empiri används är svaret 
uppenbart, ja, men när skall framgång mätas? Detta ligger utanför denna undersöknings 
omfång, men tidsaspekten i förhållande till perceptionen om seger, framgång och 
misslyckande, förtjänar en mer djupgående diskussion.  
 
Slutligen är det värt att nämna att den bedömda, allmänna uppfattningen är troligen att 
det saknas en retorik kring segerbegreppet i det nutida politiska landskapet. 
Undersökningen visar att segerbegreppet faktiskt existerar inom den politiska debatten. 
Den finns där på ett relativt tydligt sätt, men uttrycken är inte desamma som de som 
uttrycks i teorierna, eller i Sverige för 200 år sedan. Segerbegreppet har antagit en 
annan form. I stället för att uttrycka sig i termer av att besegra fienden uttrycks strävan 
efter att stödja demokratiska processer eller möjliggöra humanitärt stöd. 
Undersökningen uppfattar även att det finns ett behov av en svensk retorik kring seger 
och förlust, fast med andra termer.  Detta resonemang givet att det berör den 
internationella kontexten.  
 

5.2 Kritisk reflektion 

Den självkritik som undersökningen har identifierat under genomförandet är valet av 
fallstudie tillsammans med undersökningens operationalisering. Kritiken avhandlar 
främst avsaknaden av ett nationellt fall. Då operationaliseringens två huvudelement 
består i den strategiska kulturens två kontraster av internationellet och nationellt 
sammanhang, berörs både Sveriges externa och interna engagemang med det militära 
maktmedlet. Detta kan undersökningen kritiseras för, med resonemanget att den endast 
analyserar den ena sidan av kontrasten. Därför formulerades hypoteserna med en tydlig 
distinktion till just den internationella arenan och som tidigare påpekats gör valet av en 
svensk inramning det svårt att komma åt empiri som är lämplig att komparativt pröva 
den nationella kontexten. Att undersöka fall av krigsliknande, nationella incidenter 
bedömdes inte som relevant, då retoriken kring seger och förlust bedömdes som 
frånvarande i det politiska samtalet, i förbindelse med de fall som kunde vara 
intressanta för undersökningen.    
 
En annan del av självkritiken är hur nyckelbegrepp och indikatorer har identifierats och 
motiverats. Det förkommer alltid en viss subjektivitet i urvalet av de delar inom teorin 
som skall vara representativa för det fenomen som skall undersökas. Uppsatsen 
uppfattar emellertid att den teoretiska grunden till operationalisering och analys är 
rigid. Detta med hänsyn till bearbetningen av tidigare forskning och teoretisk 
kunskapsbyggnad. Även analysen kan kritiseras i termer av subjektivitet. Då 
analysenheterna består av retorik krävs ett mått av subjektiv bedömning när 
nyckelbegrepp och indikatorer skall tolkas mot empirin. Då studien har redovisat ett 
verktyg för textgallring och låtit detta vara vägledande vid tolkningen av empirin 
bedöms denna kritik till del vara omhändertagen. 
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5.3 Fortsatt forskning 

För att öka generalliseringen och utvidga forskningen kring segerbegreppet är fortsatt 
forskning på specifikt småstaters bruk av segerbegreppet intressant. Att undersöka flera 
småstaters politiska retorik kring framgång och misslyckande, och däremellan 
genomföra komparativa studier i syfte att hitta gemensamma faktorer som är 
karaktäristiska för småstater. Kan mönster finnas som ger tydligare och rigidare 
förklaring och evidens till segerbegreppets utformning? Vid denna typ av forskning kan 
det även vara intressant att undersöka om småstater har någon likhet i hur framgång 
projiceras i diskursen kring seger och förlust. Kan det påvisas att småstater exempelvis 
har en tendens till att tolka framgångar eller misslyckanden på ett visst sätt, mer 
rationella sätt, eller mer svårtolkade, konstruktivistiska tolkningar? 
 
För att utveckla forskningen kring den svenska diskursen kan även undersökningar som 
inkluderar ett bredare spektrum av insatser vara intressanta. Att undersöka om 
segerbegreppets karaktär har transformerats under exempelvis tidsspannet mellan de 
svenska insatserna i Kongo på 1960-talet till dagens internationella insatser. Ett 
alternativ till denna typ av undersökning är att fokusera på om det förekommer några 
särskiljande drag mellan FN-ledda insatser och EU/Nato-ledda insatser.  
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Bilaga 1. 
Analysschema med kvantitativt resultat. 
INTERNATIONELL KONTEXT Insatsår 2005 (A) SVENSK NATIONELL STRATEGISK KULTUR  Insatsår 2005 (B) 

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

HUMANISM 3 
   

STATEN I CENTRUM 3 
   

VÅLD HAR LÅG LEGITIMITET 5 
   

VÅLD HAR (HÖG) LEGITIMITET 3 
   

SAMMARBETE 2 
   

ALLIANSFRIHET 1 
   

  
∑: 10 

     
∑: 7 

   INTERNATIONELL KONTEXT Insatsår 2006 (A) SVENSK NATIONELL STRATEGISK KULTUR  Insatsår 2006 (B) 

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

HUMANISM 4 
   

STATEN I CENTRUM 2 
   

VÅLD HAR LÅG LEGITIMITET 7 
   

VÅLD HAR (HÖG) LEGITIMITET 3 
   

SAMMARBETE 4 
   

ALLIANSFRIHET 0 
   

  
∑: 15 

     
∑: 5 

   INTERNATIONELL KONTEXT Insatsår 2007
128

 (A) SVENSK NATIONELL STRATEGISK KULTUR  Insatsår 2007 (B) 

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

HUMANISM ū 
   

STATEN I CENTRUM ū 
   

VÅLD HAR LÅG LEGITIMITET ū 
   

VÅLD HAR (HÖG) LEGITIMITET ū 
   

SAMMARBETE ū 
   

ALLIANSFRIHET ū 
   

  
∑: 16 

     
∑: 5 

   INTERNATIONELL KONTEXT Insatsår 2008 (A) SVENSK NATIONELL STRATEGISK KULTUR  Insatsår 2008 (B) 

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

HUMANISM 6 
   

STATEN I CENTRUM 2 
   

VÅLD HAR LÅG LEGITIMITET 18 
   

VÅLD HAR (HÖG) LEGITIMITET 1 
   SAMMARBETE 0 

   
ALLIANSFRIHET 1 

   

  
∑: 24 

     
∑: 4 

     

 
Total ∑ Fas 1: 65 

    
Total ∑ Fas 1: 21 

   
                                                        
128 Insatsår 2007 är "statistiskt kompenserat”. Då det inte producerades några propositioner, betänkanden eller debatter som hanterar insatsåret 2007, 
kompenseras detta i statistiken. Regeringens proposition 2006/07:83 var giltig i 24 månader. Detta med ett medelvärde (ū) från fas 1. År 2005 ∑=10, år 2006 
∑=15, år 2008 ∑=24, totalt∑= 49 vilket ger ū=16. Samma kompensation är utförd för Nationell kontext.  
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INTERNATIONELL KONTEXT Insatsår 2009 (A) 

NATIONELL KONTEXT Insatsår 2009 (B) 

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

HUMANISM 7 
   

STATEN I CENTRUM 2 
   

VÅLD HAR LÅG LEGITIMITET 9 
   

VÅLD HAR (HÖG) LEGITIMITET 3 
   

SAMMARBETE 6 
   

ALLIANSFRIHET 0 
   

  
∑: 22 

     
∑: 5 

   INTERNATIONELL KONTEXT Insatsår 2010 (A) 
NATIONELL KONTEXT Insatsår 2010 (B) 

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

HUMANISM 5 
   

STATEN I CENTRUM 1 
   

VÅLD HAR LÅG LEGITIMITET 12 
   

VÅLD HAR (HÖG) LEGITIMITET 3 
   

SAMMARBETE 5 
   

ALLIANSFRIHET 1 
   

  
∑: 22 

     
∑: 5 

   INTERNATIONELL KONTEXT Insatsår 2011 (A) NATIONELL KONTEXT Insatsår 2011 (B) 

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

HUMANISM 6 
   

STATEN I CENTRUM 0 
   

VÅLD HAR LÅG LEGITIMITET 7 
   

VÅLD HAR (HÖG) LEGITIMITET 1 
   

SAMMARBETE 5 
   

ALLIANSFRIHET 4 
   

  
∑: 18 

     
∑: 5 

   INTERNATIONELL KONTEXT Insatsår 2012 (A) NATIONELL KONTEXT Insatsår 2012 (B) 

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

NYCKELBEGREPP: 
 

Utfall: 
   

HUMANISM 6 
   

STATEN I CENTRUM 1 
   

VÅLD HAR LÅG LEGITIMITET 8 
   

VÅLD HAR (HÖG) LEGITIMITET 0 
   

SAMMARBETE 6 
   

ALLIANSFRIHET 2 
   

  
∑: 20 

     
∑: 3 

     

 
Total ∑ Fas 2: 82 

  
Total ∑ Fas 2: 18 

 

       
Total ∑ analyserade enheter (n):  186 
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                                           1 (1) 

Bilaga 2. 
Statistik utvisande det huvudsakliga argumentet för undersökningens fasindelning. 
Fas 1: 2005-2008 
Fas 2: 2009-2012 
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