
Författare
Kd Eric Hammarlind
 
Handledare
Dr Jacob Westberg
 

FULLSTÄNDIG TITEL 
 
Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010
fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets
 
ABSTRACT:
 
Is the credibility 
and the years that followed 
nonalignment
national identity. 
be contested?
This thesis investigates
both right wing 
both parties 
is compared
A constructivist perspective is 
The results show that there has been significant 
security policy 
variation shown 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Svensk Säkerhetspolitik,
Nationell identitet, Säkerhetisering, Lämplighetslogik

 

Författare 
Kd Eric Hammarlind

Handledare 
Dr Jacob Westberg 

FULLSTÄNDIG TITEL 

Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010
fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets

ABSTRACT: 

Is the credibility of today's 
and the years that followed 
nonalignment. This 
national identity. Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could 
be contested? 

thesis investigates
right wing Swedish 

both parties are examined 
is compared with the 
A constructivist perspective is 
The results show that there has been significant 
security policy from both 

shown between 

Nyckelord:  
Svensk Säkerhetspolitik,
Nationell identitet, Säkerhetisering, Lämplighetslogik

 

Självständigt arbete (15 hp)

Kd Eric Hammarlind 

FULLSTÄNDIG TITEL  

Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010
fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets

of today's Swedish 
and the years that followed 

 policy has come
Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could 

thesis investigates whether
Swedish governments 
examined during

the current more
A constructivist perspective is utilized in
The results show that there has been significant 

from both right wing and 
between the two eras

Svensk Säkerhetspolitik, Strategiskt narrativ, 
Nationell identitet, Säkerhetisering, Lämplighetslogik

 

Självständigt arbete (15 hp)

Beteckning
 

Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010
fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets

Swedish security policy
and the years that followed Sweden has invoked a policy of neutrality

has come to be 
Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could 

whether or not there 
governments and 

during two separate 
current more globalized 

utilized in the 
The results show that there has been significant 

right wing and 
the two eras than 

Strategiskt narrativ, 
Nationell identitet, Säkerhetisering, Lämplighetslogik

 

Självständigt arbete (15 hp)

Beteckning 

Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010
fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets

security policy under question
Sweden has invoked a policy of neutrality

to be perceived 
Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could 

there is consistency in the narratives 
and socialist 

separate eras 
globalized era of 

the analysis 
The results show that there has been significant consistency in 

right wing and socialist
than there is between 

Strategiskt narrativ, Strategisk kultur, 
Nationell identitet, Säkerhetisering, Lämplighetslogik

 

Självständigt arbete (15 hp)

Kurskod
1OP303 

Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010-talet: 
fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets-

under question
Sweden has invoked a policy of neutrality

perceived as an integral 
Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could 

onsistency in the narratives 
socialist Swedish governments

 of history; the 
of the 2010s.

analysis and a narrative analysis is applied.
consistency in 
ist government

between the 

Strategisk kultur, 
Nationell identitet, Säkerhetisering, Lämplighetslogik. 

Självständigt arbete (15 hp) 

Program/Kurs
OP SA 13
 
Antal ord: 

Kurskod 
 

talet: en kvalitativ textanalys av 
- och solidaritetspolitik.

under question? Through two world wars 
Sweden has invoked a policy of neutrality

an integral part of the Swedish 
Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could 

onsistency in the narratives 
governments

of history; the Cold W
2010s. 

a narrative analysis is applied.
consistency in the narratives of 

governments. There is
the two parties 

Strategisk kultur, Neutralitet, Alliansfrihet

Program/Kurs
OP SA 13-16 

Antal ord: 11.9

en kvalitativ textanalys av 
och solidaritetspolitik.

Through two world wars 
Sweden has invoked a policy of neutrality and military 

part of the Swedish 
Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could 

onsistency in the narratives expressed
governments. The narratives of 

War era of the 1980s

a narrative analysis is applied.
the narratives of 

There is much 
parties themselves

Neutralitet, Alliansfrihet

Program/Kurs 
 

11.995 

en kvalitativ textanalys av 
och solidaritetspolitik. 

Through two world wars 
and military 

part of the Swedish 
Is it possible then that Sweden’s past and present strategic narratives could 

expressed by 
arratives of 

of the 1980s 

a narrative analysis is applied. 
the narratives of Swedish 

much greater 
themselves. 

Neutralitet, Alliansfrihet, 



Eric Hammarlind 2016-06-01 
OP 13-16 
 

  Sida 1 av 45 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ......................................................................................................................... 2 

1.1. Problemformulering ........................................................................................................ 2 

1.2. Syfte och frågeställning ................................................................................................... 3 

1.3. Bakgrund ......................................................................................................................... 4 

1.4. Tidigare forskning om svensk säkerhetspolitik ............................................................... 6 

1.4.1. Konstruktivism och vetenskaplig bakgrund ............................................................. 6 

1.4.2. Säkerhet .................................................................................................................... 7 

1.4.3. Strategi ..................................................................................................................... 8 

1.4.4. Narrativ ..................................................................................................................... 9 

2. TEORI ................................................................................................................................. 12 
2.1. Strategiska narrativ ........................................................................................................ 12 

3. METOD ............................................................................................................................... 13 
3.1. Textanalys ..................................................................................................................... 13 

3.2. Narrativanalys ............................................................................................................... 14 

3.3. Material och avgränsningar ........................................................................................... 15 

4. SVENSKA NARRATIV UNDER KALLA KRIGET OCH 2010-TALET ............................. 19 
4.1. 1980-talet ....................................................................................................................... 19 

4.1.1. År 1982 ................................................................................................................... 19 

4.1.2. År 1987 i jämförelse med 1982 .............................................................................. 24 

4.1.3. Sammanställning 1980-tal ...................................................................................... 28 

4.2. 2010-talet ....................................................................................................................... 29 

4.2.1. År 2009 ................................................................................................................... 29 

4.2.2. År 2015 i jämförelse med 2009 .............................................................................. 34 

4.2.3. Sammanställning 2010-tal ...................................................................................... 37 

4.3. Diskussion – kontinuitet eller avbrott i svensk säkerhetspolitik? ................................. 38 

5. AVSLUTNING ................................................................................................................... 41 
5.1. Sammanfattning ............................................................................................................ 41 

5.2. Förslag till vidare forskning .......................................................................................... 41 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 42 
 

  



Eric Hammarlind 2016-06-01 
OP 13-16 
 

  Sida 2 av 45 

1. Inledning 

Allt sedan världskrigen har svenska regeringar förhållit sig till en grundläggande idé om 

svensk neutralitet. Samtidigt har Sverige ändrat säkerhetspolitisk inriktning vid ett antal 

tillfällen under de senaste decennierna och gått från neutralitet till alliansfrihet till solidaritet 

(Petersson 2015 s.212). Trots detta kan dessa nya anpassningar uppfattas som bärande på 

motstridiga budskap eftersom den militära alliansfriheten officiellt kvarstår än idag. 

Se följande exempel: 

 

År 1987, regeringen Carlsson, socialdemokrater: 

Den svenska neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och 
vårt oberoende. Sverige kommer därför att orubbligt fullfölja en alliansfri 
politik. (Prop 1986/87:95 s.3) 

 

År 2009, regeringen Reinfeldt, borgare: 

Det är bara genom att samverka med andra som vi kan bidra till att omvandla 
risker till möjligheter, hot till stabilitet och förtryck till frihet. Det är bara så vi 
kan förverkliga visionen om en hållbar globalisering. (Prot 2008/09:72 s.1) 

 

1.1. Problemformulering 

De ovan inledande citaten antyder tydliga skillnader i den anförda säkerhetspolitiken mellan 

åren 1987 och 2009. Sådana motstridiga budskap skulle kunna innebära ett allvarligt 

trovärdighetsproblem för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. 

Trovärdigheten i att Sverige står politiskt stadigt - och därmed både kan och kommer agera i 

linje med den säkerhetspolitik som uttalas - har stor betydelse för svenska relationer till 

omvärlden i det internationella samspelet. Trovärdigheten har även betydelse för viljan hos 

den egna befolkningen att sluta upp bakom den anförda linjen - vilket vore särskilt aktuellt i 

händelse av svåra prövningar som i kris eller krig. Vikten av förtroende framhölls inte minst 

med särskilt eftertryck av regeringen Carlsson året 1987 (Prop 1986/87:95 s.26). Med detta 

som bakgrund finns det här anledning att undersöka hur stora de politiska skillnaderna 

egentligen varit sedan 80-talet fram till nutid. 
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För den svenska Försvarsmakten har skiftande inriktningar resulterat i en rad konkreta 

omställningar som syftat till att transformera det militära instrumentet från invasionsförsvar 

till expeditionellt försvar till ett insatsbaserat försvar. 

Kvar hos den svenska befolkningen sägs det än idag finnas en djupt rotad idealbild av Sverige 

som neutralt och militärt alliansfritt – ett narrativ om ett självständigt och förnuftigt land i 

världen, med en självklar moralisk ledartröja. – ett tankearv sedan 1900-talets stora världskrig 

och det efterföljande kalla krigets era. Högst av allt kom fred, förtroende och trovärdighet att 

stå (Dalsjö 2015 s.165; Åström 1983 s.5). 

En vanlig utgångspunkt för den som vill studera den säkerhetspolitiska utveckling är att 

betrakta politiska utsagor som objektiva beskrivningar av en för tiden konkret och rådande 

verklighet (Eriksson 2004 s.57). I det svenska samhällssystemet pågår dock en ständig 

politisk debatt om vilka problem samhället står inför och hur dessa ska tolkas och behandlas. I 

denna uppsats problematiseras det objektiva förhållningssättet med den alternativa 

utgångspunkten att varje problem i sig kan tolkas på olika sätt av olika parter, så som av olika 

politiska partier. 

Det har skrivits mycket om svensk säkerhetspolitik - i synnerhet beträffande tiden efter de 

båda världskrigen och under det kalla krigets era. Jag har dock inte funnit någon tidigare 

systematisk jämförelse av socialdemokratiska och borgerliga regeringars budskap med ansats 

att därtill ställa narrativen i 1980-talets förda politik i jämförelse mot 2010-talets. 

Ligger den svenska linjen verkligen fast, så som det ofta har uttryckts i politiken? 

(Prot 1981/82:99-100 s.6; Prot 2008/09:72 s.6; Prot 2014/15:58 s.2) 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Denna uppsats har till syfte att bidra till helhetsförståelsen av den svenska säkerhetspolitiken. 

Detta genom att skildra de narrativ som konstruerats av respektive socialdemokratiska och 

borgerliga regeringskoalitioner. Dessa narrativ jämförs både inom och mellan de två 

historiska epokerna; 1980-tal och nutida 2010-tal, med specifika nedslag för åren 1982, 1987, 

2009 och 2015. 
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Här läses svensk utrikes- och säkerhetspolitik så som konstruerade berättelser om vilka 

svenskarna är, vad de förmår och vad de vill åstadkomma. Berättelse-perspektivet utmanar 

med att väcka frågor om förhållandet mellan den förda säkerhetspolitiken och den nationella 

självbilden. Vilka teman framträder i makthavarnas deklarationer om de läses och tolkas så 

som berättelser? Vilka egenskaper tillskrivs Sverige och vilka egenskaper tillskrivs den 

samtida omvärlden? 

 

Övergripande frågeställningar: 

- Hur beskrivs Sveriges förhållande till andra aktörer av svenska regeringar? 

- Hur beskrivs Sverige som säkerhetspolitisk aktör av svenska regeringar? 

- Fanns och finns det skillnader mellan socialdemokratiska och borgerliga narrativ? 

 

Här närmast följer ett inledande resonemang om berättandets betydelse för studiet av krig, 

konflikter och internationella relationer. I denna uppsats görs en ansats till att föra dessa 

storheter. 

 

1.3. Bakgrund 

"Kriget är ljuvt för den som aldrig smakat det" (Pindaros 518-439 f.Kr). 

Citatet, med anor från det antika Grekland, möter den som står inför ingången till den 

permanenta utställningen om "krig och fred under 1500–1800-talet" på Stockholms 

Armémuseum (Riddargatan 13, Stockholm, 2016). Citatet väcker mitt intresse då det tycks 

mig antyda något särskilt flyktigt om relationen mellan krigets realitet och berättandet som 

omgärdar det. 

När det gäller berättelser ligger det historiska berättandet nära till hands i tanken. I alla tider 

har människor berättat och bevarat historier, inte minst om stora ledare som antingen hyllats 

eller klandrats för framgångar eller motgångar (Klotz & Lynch 2007 s.45). Utställningen på 

Armémuseum tjänar som ett gott exempel på hur historien återberättas och bevaras i 

samhället. Det fascinerar mig att en stor del av den nationella historien kan skildras 

sammanhängande utifrån berättelser om krig och dess härförare (se även Agius 2006 s.32). 
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Det säger något om allvaret med vilket vi är beredda att försvara våra berättelser.  

Berättelser om ett historiskt arv skänker handling och motiv till grupper och individer. Ur 

berättelserna stöper människor identitet och kultur, ett mål och en mening. Ett narrativ 

framträder; vilket ytterst utgår ifrån vår mänskliga strävan efter att begripliggöra den 

verklighet vi upplever. Berättelserna lägger grunden för politiska narrativ om våra liv och 

våra världar (Hudson 2014 s.118; Pattersson & Monroe 1998 s.315). 

I början av 1800-talet skrev den preussiska officeren och militärteoretikern Carl von 

Clausewitz att "krig är blott fortsättningen av politiken med andra medel" (Clausewitz 1991 

s.42). Kriget kan härav ytterst förstås som ett verktyg för politiska avsikter – men för att 

politiken i sin tur ska upplevas som meningsfull krävs här även ett väl grundat narrativ. Utan 

det politiska narrativet vore kriget, som ensam företeelse, blott ett meningslöst dödande helt 

utan sammanhang (Betts 2000 s.5; Neild 1990). Krigshandlingens betydelse och dess mening 

bärs således utav det politiska narrativet. 

Ett vanligt sätt att angripa den stora frågan om krigets varande är att studera vilka strategier 

som krigförande nationer hänför sig till. Strategi binder samman de politiska målsättningarna 

med det militära utövandet. Det som sker i gapet mellan politiken och slagfältet är dock så 

intrikat att det svårligen låter sig förklaras, än mindre förutsägas. (Betts 2000 s.5) Clausewitz 

talade här om krigets dimma (Clausewitz 1991 s.49) och von Moltke den äldre menade att 

ingen plan klarar mötet med verkligheten (Hughes & Bell 1993 s.92). 

Den som studerar strategi löper risken att missa den politiska skogen för alla 
militära träd (Betts 1997 s.9, min översättning). 

För att bidra till förståelsen av upphovet till krig och konflikter är det nödvändigt att studera 

den bakomliggande säkerhetspolitiken. För att vidare förstå politiken behöver vi närma oss 

dess bakomliggande drivkrafter och där finner vi narrativet och allas våra identiteter. 

"Identiteter är klistriga som flugpapper och töjbara som gummiband. De har [...] ett eget liv 

och kan visa sig tämligen motståndskraftiga mot exogena chocker" (Westberg 2003 s.207). 

Detta klistriga fenomen tycks ha givit upphov till en rad böcker med syrliga och fyndiga titlar 

likt den utav Ingemar Dörfer med titeln Sverige är inte neutralt längre. Han skrev: 

 



Eric Hammarlind 2016-06-01 
OP 13-16 
 

  Sida 6 av 45 

Under hela kampanjen för att bli medlem i EU höll man utrikespolitiken och 
säkerhetspolitiken i bakgrunden, så att inte folket skulle ställa obehagliga 
frågor. [---] I Stockholm gällde det att smyga in i EU så obemärkt och smidigt 
som möjligt utan att väcka de gamla neutralitetsfundamentalisternas fruktan. 
(Dörfer 1996 s.13, 33) 

Andra exempel på titlar är Dans på slak lina (Linder 2000), Den moraliska stormakten 

(Nilsson 1991) och Den offentliga lögnen (Segerstedt 1989) för att nämna några. 

Det har alltså pågått en långlivad debatt om det lilla landet Sverige och dess roll i den stora 

världen – en debatt och en kamp om narrativet som fortgår än idag. 

 

1.4. Tidigare forskning om svensk säkerhetspolitik 

1.4.1. Konstruktivism och vetenskaplig bakgrund 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv på svensk 

säkerhetspolitik. 

Social-konstruktivismen växte fram under 1990-talet och blev ett inflytelserikt perspektiv i 

vetenskapen. Konstruktivismen sätter sociala strukturer och det intersubjektiva 

mellanmänskliga samspelet i centrum. Inom det social-konstruktivistiska perspektivet kan 

världen uppdelas i både sociala och materiella verkligheter. Det är i samspelet mellan 

människor som sociala verkligheter existerar och de tar sig uttryck i form av nationella 

identiteter, kulturer och normer. Även språk betraktas som en social konstruktion. 

Kritikerna menar att konstruktivismen plockar russinen ur kakan där den erkänner både 

sociala och materiella verkligheter samtidigt och därmed kompromissar mellan 

postmodernism och rationalism. Förespråkarna å sin sida kallar just detta för ett brobyggande 

helhetsgrepp (Eriksson 2014 s.109ff). 

Något som ofta framhålls är att studiet av säkerhetspolitik härstammar i ett tvärvetenskapligt 

gränsland där det råder en närbesläktad relation mellan internationella relationer, utrikes-, 

försvars- och säkerhetspolitik som forskningsområden (Kinnvall 2014 s.32; Engelbrekt 2015 

s.20). Med hänvisning till denna tvärvetenskaplighet finns de som hävdar en eftersatthet i 

studiet av säkerhetspolitik utifrån dess länkar till traditionellt samhällsvetenskapliga fenomen 

som identitet och kultur. 
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Valerie Hudson skriver till och med att kulturella skillnader har blivit något av en slarvig sista 

utväg att hänvisa till vid studier av utrikespolitik, för allt som inte kan förklaras på annat sätt. 

(Hudson 2014 s.118; jämför Ångström s.251; Eriksson 2004 s.53). 

Det konstruktivistiska perspektivet kan här tjäna som ingång till stöd för tvärvetenskapliga 

studier av säkerhetspolitiken. Johan Eriksson förklarar: 

Ett centralt påstående inom konstruktivismen är att aktörers identiteter och 
intressen inte kan tas för givna. [---] Till skillnad från rationalistiska perspektiv 
som realism, liberalism och marxism menar konstruktivismen att identiteter 
och intressen inte kan postuleras [bevisas som sanningar], utan måste 
problematiseras. (Eriksson 2014 s.99) 

Då denna uppsats tar utgångspunkt ifrån ett konstruktivistiskt tolkande perspektiv kan den 

ytterst sägas falla inom den fenomenologiska hermeneutikens ramar. I inledningen till sin bok 

om Hermeneutik – det vetenskapliga samlingsbegreppet för studier av tolkning, förståelse och 

vetande – skriver Per-Johan Ödman: 

Vi kan och bör läsa mycket, ta del av andras arbete och erfarenhet, samla in 
material, iakttagelser och data. Men vi kommer för den skull inte i position 
utanför våra liv, föreställningar och bemödanden. Hur vi tolkar och förstår 
betingas alltid av att vi är historiska varelser. 
(Ödman 2007 s.14) 

 

1.4.2. Säkerhet 

Vilken innebörd har ordet säkerhet? Ordet kan ensamt möjligen förstås rent 

språkvetenskapligt men behöver ställas tillsammans med ytterligare andra begrepp för att bli 

vetenskapligt relevant i övrigt. Säkerhetspolitik är ett tydligt sådant exempel skriver 

Engelbrekt och hänvisar till det intensivt beforskade området, allt sedan det kalla kriget 

(Engelbrekt 2015 s.19ff). Bo Huldt, professor i säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan, 

definierade säkerhetspolitik som; "de åtgärder ett lands regering vidtar mot yttre hot" (Huldt 

2016; jämför Andrén 2002 s.13). 

Principiellt kan säkerhetspolitiken rymma två element: direkta 
försvarsåtgärder mot angrepp eller politiska åtgärder avsedda att minska 
konfliktrisker. (Huldt 2016) 
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Ronne D. Lipschutz konstaterar att säkerhet varken kan förstås eller uppnås om den inte 

tillskrivs en relation till något annat tillstånd. Själva begreppet blir meningslöst utan en tydlig 

motpart eller motpol som kan representera osäkerhetens tillstånd (Lipschutz 1998 kap.1). 

Den så kallade Köpenhamnsskolan betonar den sociala aspekten av hur säkerhet konstrueras. 

Skolan har blivit mest uppmärksammad för sin analys av något de benämner som 

"säkerhetisering" inom politiken. Studier om säkerhet under kalla kriget hade till en början ett 

strikt fokus på kärnvapenshot och militära maktbalanser. Det uppstod sedermera en 

inomvetenskaplig debatt där somliga förespråkar en utvidgning av säkerhetsforskningen till 

att även inkludera ickemilitära faktorer, så som klimat, naturresurser och ekonomi. Andra har 

dock fortsatt förespråka en strikt avgränsning till frågor som bär mot utövande av våld eller 

hot därom. 

Köpenhamnsskolans mest centrala bidrag är en förklaringsmodell där intressen som uppnår 

säkerhetspolitisk status rangordnas som de allra högst prioriterade inom politiken. Ett intresse, 

må vara av vilken art som helst, kan enligt denna modell omvandlas från icke-politiserat till 

politiserat till att vara säkerhetiserat. För att nå det högsta steget måste ett intresse ytterst 

upplevas som ett allvarligt existentiellt hot – och om så sker kan det motivera extraordinära 

åtgärder. En befolkning som är övertygad, eller som kan övertygas, kan då tolerera att utstå 

personliga uppoffringar om så krävs (Buzan & Wæver & Wilde 1998 s.2-5, 23-26). Här kan 

den svenska utrikesdeklarationen från 2015 tjäna som ett tydligt exempel på hur 

säkerhetspolitik överordnas andra politiska områden, i tidens anda, med följande citat: 

I en sammankopplad värld hänger politikområden intimt ihop och 
säkerhetsbegreppet breddas. […] För att nå fred och utveckling krävs insatser 
för demokrati, hållbar utveckling, jämställdhet och varsamhet med 
naturresurserna.  – utrikesministern Margot Wallström 
(Prot 2014/15:58, s.3) 

 

1.4.3. Strategi 

Begreppet strategi härstammar ur en klart militär kontext. Det grekiska ordet Strategós kan 

översättas direkt till den militära graden general. I det antika Grekland utövades strategi av 

strateger – den högsta militära ledningen. Därefter har strategibegreppet fört en omtumlande 

tillvaro i historien. Vi får här anledning att kort återvända till Clausewitzs 1800-tal. 

Clasusewitz definierade strategi som konsten att med tvång förmå en motståndare till att 
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underkasta sig de egna politiska målsättningarna (Heuser 2010 kap.1). Många senare försök 

till definitioner har gjorts och den som lever idag kan säkerligen relatera till många modernt 

överförda bemärkelser så som marknadsstrategi, IT-strategi och strategisk time-out. 

Med boken Svenska Säkerhetsstrategier (Westberg 2015) banar Westberg väg för begreppet 

säkerhetsstrategi i det svenska akademiska samtalet. Begreppet likställs av Westberg med de 

engelska uttrycken "grand strategy" och "security strategy". En sådan strategi besvarar frågor 

om hur ett lands grundläggande säkerhetspolitiska mål ska förverkligas. Begreppet siktar 

således ovan den strikt militära dimensionen av strategi. I verktygslådan finns förutom 

militära även ekonomiska, psykologiska och politiska maktmedel (Westberg 2015 s.17). 

Säkerhetsstrategier må svara på frågan om hur säkerhetspolitiska mål ska uppnås, men säger 

samtidigt inte mycket om bakgrunden till dessa målsättningar. I den här uppsatsen görs en 

ansats att belysa det bakomliggande meningsskapandet genom att granska de politiska 

narrativen. Denna granskning kompletterar studiet av säkerhetsstrategier med en större 

helhetsbild. Kort sagt; utan bakgrund saknar säkerhetsstrategierna ett verkligt syfte.  

 

1.4.4. Narrativ 

Det sätt ett samhälle för krig på är en projektion av det samhället självt. 
(Sidebottom 2004 s.35, min översättning) 

Ronne Lipschutz konstaterade att säkerhet varken kan förstås eller uppnås om den inte 

tillskrivs en relation till något annat. Isolerat riskerar säkerhetsbegreppet att bli meningslöst. 

Lipschutz poängterar därför det mellanmänskliga, fundamentala, behovet utav ett 

meningsskapande sammanhang – och här tar han det kalla kriget som exempel. Ur ett 

meningsskapande perspektiv var verkligheten möjligen lättare att förhålla sig till då det fanns 

en tydlig berättelse om en global kamp mellan två supermakter – en kamp mellan ”vi och 

dem”, mellan gott och ont (Lipschutz 1998 kap.1). Efter berlinmurens fall och slutet på kalla 

kriget uppstod ett tomrum och ett febrilt sökande efter nya hot, till ersättning och till 

undsättning. Även narrativ om undergång skänker gemenskap och sammanhang. Hela den 

svenska Försvarsmakten som en lösning stod plötsligt inför att söka problem där deras 

lösningskompetens kunde efterfrågas (Eriksson 2004 s.53). Somliga tar steget till att definiera 

narrativ som omfattande all form av kommunikation (Robertson 2005 s.228). Inom ramen för 

denna uppsats förstås narrativ som synonymt med berättelse. 
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Ett politiskt intresse uppstår där en fråga av något slag får uppmärksamhet i den offentliga 

debatten. Ett intresse kan säkerhetiseras och upphöjas till säkerhetspolitisk status på den 

politiska dagordningen – om det kan motiveras i debatten. Där det finns ett narrativ med 

starka motiv tillskrivs således både det säkerhetspolitiska intresset och dess bakomliggande 

narrativ en strategisk betydelse (Eriksson 2004 s.28 fig.1). 

Det strategiska narrativet flyter i det offentliga rummet och utgör där en viktig förklaring till 

den gängse uppfattningen om rådande hotbild. Narrativ, i alla nivåer, påverkas ständigt av 

olika intressenter. Detta är föremål för särskild diskussion inom säkerhetsforskningen så som 

berörs i Kampen om hotbilden (Eriksson 2004) och Föreställningsvärldar i svensk 

försvarspolitik (Jordan 2001). Här talar Eriksson särskilt om dagordningsteori, 

gestaltningsteori och framing theory. 

I Sverige finns det traditionellt ett starkt förtroende för myndigheter och förtroendevalda. Här 

spelar politiska deklarationer och utspel en viktig roll, inte minst i säkerhetsdebatten. Andra 

aktörer med tydligt inflytande kan vara media eller opinionsbildande folkrörelser (Eriksson 

2004 s.104ff) men i den här uppsatsen granskas endast den svenska statsmakten. 

Det "strategiska narrativet" som begrepp har en viktig roll i det sammanhang som omfattar 

den här uppsatsen och kommer därför att beredas ett särskilt utrymme i kommande avsnitt där 

det teoretiska ramverket preciseras. 

Tidigare forskning om narrativ i svensk säkerhetspolitik bjuder på några särskilt intressanta 

exempel för den här uppsatsen. Här finns Westbergs avhandling om en svensk identitet mitt 

uppe i det kalla kriget, Den nationella drömträdgården (2003), och här finns Ångströms 

frågeställning om nationell identitet i en ny tid efter kalla krigets slut (2015). 

Kan svenska engagemang utomlands med militära insatser sägas ske i säkerhetens eller 

identitetens tjänst? Ångström målar upp två olika berättelser om sådana svenska missioner 

och utmanar dem i förhållande till varandra. Intresse prövas i relation till identitet. 

(I Westbergs fall förklaras dessa storheter drivna av konsekvenslogik resp. lämplighetslogik.) 

 Å ena sidan betraktas missionerna i instrumentella termer – där det kan handla om tjänster 

och gentjänster i det internationella samspelet. Missioner används då som strategiska verktyg i 

syfte att generera en, noga beräknad, utdelning i det egna landets intresse. Den humanitära 

nyttan räknas i det fallet bara som bonus och bra PR – givet att samhället som står föremål för 

missionen inte självt kan erbjuda Sverige någonting i gengäld. Å andra sidan betraktas 

missionerna i normativa termer – där det kan handla om uttryck för nationell identitet och ett 

upplevt rättrådigt kall att agera. Dessa betänkligheter om identitet, självbild och moralisk 
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legitimitet för utövandet av militär makt samlar Ångström under begreppet strategisk kultur. 

Av allt att döma definierar han begreppet synonymt med definition av det strategiska 

narrativet, så som används här, utan att alls ha berört det senare. I sin definition framhåller 

Ångström dock hur den strategiska kulturen förhandlas på en hög nivå mellan samhällseliter 

och det internationella samfundet. Att så sker stämmer även väl in på förståelsen av det 

strategiska narrativet men i det senare fallet görs ingen nivåmässig avgränsning. Narrativet 

flyter i ett beroende förhållande mellan samhällets och världens alla hierarkiska nivåer (vilket 

även följer av hur Westberg behandlar narrativbegreppet. Dock är det endast den svenska 

statsmakten som kommer att granskas inom ram för denna uppsats). 

Vidare påpekar Ångström risken för kulturkrockar när en kultur betraktas med utgångspunkt i 

en annan (vilket inte minst utgör ett forskningstekniskt dilemma att ta hänsyn till för den som 

studerar området). 

Slutligen landar hela frågan om intresse kontra identitet i att båda delarna kan betraktas som 

två sidor av samma storhet. Det blir desto svårare att reda ut vilken del som kommer före den 

andra och där lämnar Ångström öppet oavgjort inför den fortsatta debatten (och likaså 

Westberg nöjer sig med att tydliggöra sin egen utgångspunkt utan att rangordna alternativen). 

Den centrala frågan, även för denna uppsats, är vilken aktör som gör vad för vem i vilket syfte 

(Ångström 2015 s.234; jämför Hudson 2014 s.118; Westberg 2003 s.31 tab.1).  
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2. Teori 

2.1. Strategiska narrativ 

I samma stund som ett intresse förklaras ha strategisk betydelse får även dess bakomliggande 

narrativ strategisk betydelse. Narrativet utgör själva förklaringen – står för både motiv och 

motivation – på det sätt som argumenterats för i inledningen till den här uppsatsen. Av detta 

följer att den som har intresse av en viss säkerhetspolitisk fråga även har intresse av att lyfta 

fram, eller tvärt om att tona ner, dess bakomliggande narrativ. 

I en artikel åskådliggör Roselle, med flera, hur påverkansprocessen kan betraktas. Processen 

delas in i tre faser: utformande (formation), förmedlande (projection) och tolkande 

(interpretation) av strategiska narrativ (Roselle et al. 2014 s.78-79). I den här uppsatsen 

studeras den första fasen; hur svenska regeringar utformar narrativ i säkerhetspolitiken. Här 

kan anknytas till vad Westberg i sin avhandling benämner en föreslagen nationell politisk 

identitet (2003 s.20). Då en regering formulerar ett politiskt narrativ kan de sägas föreslå en 

viss förståelse av hela den egna nationen, dess identitet, dess utmärkande egenskaper och inte 

minst dess motiv till att agera på olika politiska intressen. 

Hur dessa budskap vidare behandlas av media och slutligen tolkas av folkopinionen, i de två 

efterföljande faserna, faller utanför ramen för detta arbete. I fokus står en jämförelse mellan 

socialdemokratiska och borgerliga regeringar som utformare och avsändare av politiska 

narrativ. Andra aktörers utformande av egna narrativ eller motnarrativ, i den ständigt 

pågående debatten, faller även de utanför ramen. 

Roselle, med flera, bistår vidare med en uppdelning av det strategiskt narrativet utifrån tre 

sammanhängande nivåer, återgivna nedan (Roselle et al. 2014 s.76). I den här uppsatsen får 

denna nivåindelning stå modell för uppställningen av de övergripande frågeställningarna. 

- En del av narrativet beskriver det internationella systemet; vilka aktörerna är, hur världen 

hänger samman och fungerar. 

- En annan del av narrativet beskriver den nationella självbilden inom ett land; vilka de 

bärande målsättningarna och värderingarna är. 

- En tredje del av narrativet beskriver förhållanden kring särskilda sakfrågor och sätter dessa i 

en kontext; varför de har betydelse, varför de måste påverkas och framförallt hur en 

tillfredställande lösning ska nås.  
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3. Metod 

3.1. Textanalys 

Jag utgår ifrån den kvalitativa textanalysen som metod. Jag utför en systematisk analys 

baserad på ett urval empiriskt material av olika regeringars deklarationer, vilka presenteras 

närmare under följande avsnitt i detta kapitel. Detta sker i form av en induktiv process där 

olika teman tillåtits framträda efterhand under bearbetningen av materialet. 

Textanalys beskrivs i Metodpraktikan som väl tillämplig när "det eftersökta innehållet i texten 

ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten" 

(Esaiasson et al. 2012 s.210). 

Om systematiska undersökningar som syftar till att klassificera texters innehåll förklaras att 

"det handlar om att placera tankeinnehållet under en lämplig sammanfattande rubrik" 

(Esaiasson et al. 2012 s.211). 

För kvalitativ dataanalys framhåller författaren till Forskningshandboken ett antal vägledande 

principer. En av dessa principer säger att "analysen av data ska innefatta en repetitiv process" 

(Denscombe 2009 s.367). I mitt arbete har jag med utgångspunkt i detta tagit fasta på en 

modell för tematisk analys där det utvalda materialet bearbetas i flera steg 

(Howitt 2010 s.170 fig.7.3). 

I det här arbetet är ansatsen av konstruktivistiskt beskrivande art och inget anspråk kommer 

göras på att förklara bakomliggande eventuellt kausala orsaker till de beskrivningar som 

framträder. Fokus ligger på att beskriva och jämföra uttalade utsagor om upplevda 

säkerhetspolitiska världar och kommer inte innefatta någon kritisk granskning av 

partipolitiska ideologier som sådana. Här följer exempel på frågor som det konstruktivistiska 

perspektivet söker besvara (Hudson 2014 s.118): 

- Vilka är "vi", vad gör "vi" och i vilket syfte? 

- Vilka är "de", vad gör ”de” och i vilket syfte?  

 

 



Eric Hammarlind 2016-06-01 
OP 13-16 
 

  Sida 14 av 45 

De övergripande frågeställningarna, vilka presenterades i uppsatsens inledning, utvecklas här 

och förses med ett antal mer konkreta och avgränsande underfrågor. Syftet är att göra de 

övergripande frågeställningarna tillämpbara för den valda analysmetoden med utgångspunkt 

ifrån det tidigare presenterade teoretiska ramverket. 

 

- Hur beskrivs Sveriges förhållande till andra aktörer av svenska regeringar? 

 - Hur beskrivs de två stormakterna, Förenta Staterna/USA, 

    Sovjetunionen/Ryssland, och Sveriges relation till dessa? 

 - Hur beskrivs de internationella samarbetsorganisationerna, 

   EG/EU, FN, NATO, och Sveriges relation till dessa? 

 - Vilka egenskaper tillskrivs dessa aktörer? 

- Hur beskrivs Sverige som säkerhetspolitisk aktör av svenska regeringar? 

 - Vilka egenskaper tillskrivs Sverige? 

 - Hur beskrivs Sveriges roll i världen? 

 - Vilken roll tillskrivs Försvarsmakten? 

- Fanns och finns det skillnader mellan socialdemokratiska och borgerliga narrativ? 

 

Begreppet aktör används här som samlingsbegrepp för att benämna parter med 

säkerhetspolitiska intressen i det internationella samspelet. Formuleringar som framträder i 

materialet, bärandes beskrivningar och utsagor, om dessa aktörer kommer här att betraktas 

som en tillskrivning av egenskaper. En typisk sådan tillskrivning svarar på det 

konstruktivistiska perspektivets centrala frågor.  

 

3.2. Narrativanalys 

Inom vetenskapen finns det flertalet olika uppfattningar om hur narrativ bäst kan analyseras. 

Likt som på många andra områden finns en uppsjö av olika skolor. Här: "rysk formalism, 

amerikansk New Critisism, fransk strukturalism och tysk hermeneutik" och så vidare 

(Robertson 2005 s.223). 

En stor skiljelinje går mellan representationell och ontologisk narrativitet. I det första fallet 
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tjänar narrativet som ett verktyg för att beskriva en social verklighet. I det andra fallet består 

varje social verklighet i sig självt av narrativ. För denna uppsatts gäller den senare 

tillämpningen vilket även följer de exempel som har behandlats hitintills. 

Sanningsrelativismen må göra sig påmind men Robertson försäkrar att narrativanalys som 

metod trots allt är accepterad och numera rumsren inom vetenskapen där den tillämpas inom 

alla tänkbara områden. 

När man samlar material är det viktigt att vara tydlig med vad man menar med 
narrativ och hur man kommer att känna igen en [sic] narrativ i sitt eget primära 
källmaterial [---] När man analyserar narrativerna är det praktiskt att omforma 
historiens beståndsdelar [...] till frågor som ställs till texten. 
(Robertson 2005 s.261) 

Här utgår jag från en enkel förståelse av vad som utgör narrativets delar. I dess enklaste form 

bär narrativet en orientering om tid, plats och deltagare samt en handling som inbegriper dessa 

delar (Robertson 2005 s.229). I denna uppsats eftersöks förekomsten av på förhand utvalda 

aktörer och formuleringar som tillskriver dem egenskaper. Vidare eftersöks formuleringar 

som sätter Sverige som säkerhetspolitisk aktör i relation till andra aktörer och på så vis sätter 

svenska säkerhetsstrategier i perspektiv. 

 

3.3. Material och avgränsningar 

Jag har jämfört officiella regeringshandlingar inom och mellan två olika säkerhetspolitiska 

tidsepoker. Först undersöks epokerna var för sig, där två nedslag görs inom respektive epok. 

Därefter jämförs resultaten från de båda epokerna i förhållande till varandra. Det kalla krigets 

1980-tal ställs mot 2010-talets nutida värld av oroligheter. 

Jag har valt att fokusera mitt urval av material till fyra årtal med utgångspunkt i befintligheten 

av officiella handlingar från både borgerliga och socialdemokratiska regeringar inom 

respektive tidsepok. Att urvalet delas jämnt mellan de båda, inom svensk politik dominerande, 

politiska blocken är ett aktivt val vars syfte är att bidra till en balanserad helhetsbild. Detta 

skapar goda förutsättningar för att svara på frågan om eventuella politiskt färgade skillnader. 

Analysunderlaget inkluderar två officiella handlingar per vardera totalt fyra olika 

regeringskoalitioner. Jag har valt att avgränsa urvalet till specifikt en utrikesdeklaration samt 

en proposition om inriktning av säkerhets- och försvarspolitiken för vardera 
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regeringskoalition. Utrikesdeklarationerna hämtas från Sveriges Riksdags arkiv för 

kammarens protokoll och propositioner hämtas från Riksdagens arkiv för propositioner och 

skrivelser (Sveriges Riksdag 2016). Riksdagsåret sträcker sig över två kalenderår, från 

september till september, och därmed anges i regel båda årtalen (ex. 2015/16) vid referenser.  

Valet att specifikt utgå ifrån utrikesdeklarationer och inriktningspropositioner motiveras av att 

varje regering i dessa handlingar särskilt ger uttryck för säkerhetspolitiska ställningstaganden 

och där redogör för den egna hållningen mot omvärlden. Detta syfte proklameras vanligen 

med tydlighet, exempelvis i enlighet med följande citat: ”Nyligen lade regeringen fram en 

proposition om vårt totalförsvars framtida inriktning. Denna är en viktig del i vår 

utrikespolitik” (Prot 1981/82:99 s.7). ”I denna proposition redogör regeringen för sin syn på 

den säkerhetspolitiska utvecklingen samt lämnar förslag till hur försvarspolitiken bör 

utvecklas för att bidra till syftet med den svenska säkerhetspolitiken” (Prop 2014/15:109 

s.20). ”Utrikespolitiken och försvarspolitiken utgör således de centrala dimensionerna i den 

svenska säkerhetspolitiken” (Prop 1986/87:95 s.26). Gällande propositionerna är dessa 

mycket omfattande. Fokus läggs på de kapitel där säkerhetspolitiken specifikt behandlas. 

Gällande protokoll från utrikesdebatterna läggs fokus på de av regeringarna förberedda 

inledande anförandena, de så kallade utrikesdeklarationerna, och eventuella förtydliganden 

från utrikesministrarna som framkommer i de påfallande riksdagsdebatterna. Härtill skulle 

även de officiella regeringsförklaringarna – vilka uttalas av varje statsminister vid riksmötets 

årliga öppnande – kunna vara av ett visst intresse att studera. Dessa har dock utelämnats 

främst med hänsyn till att dessa uttalanden saknar specifik tyngdpunkt på varken säkerhets- 

eller utrikespolitik, även om dessa ämnen mycket väl kan beröras.  

Då inriktningspropositionerna endast framlagts med flera års skiftande intervaller så har 

förekomsten av dessa i kombination med förekomsten av regeringsskiften över de 

partipolitiska blocken varit ytterst styrande för valet av historiska nedslagspunkter. Därtill har 

ambitionen varit att utgå ifrån nedslagspunkter med närhet till varandra inom respektive epok. 

Utrikesdeklarationerna å sin sida har uttalats årligen med kontinuitet och således har inte 

förekomsten av dessa haft någon begränsande eller styrande påverkan på urvalsprocessen. 
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Inriktningspropositioner: 

Följande redovisade inriktningspropositioner har funnits överensstämma med efterföljande 

redovisade regeringsskiften enligt urvalsprocessens kriterier. 

1982: Proposition om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling 

(Prop 1981/82:102) undertecknat (C) försvarsminister Torsten Gustafsson. 

1987: Proposition om totalförsvarets fortsatta utveckling 

(Prop 1986/87:95) undertecknat (S) försvarsminister Roine Carlsson. 

2009: Proposition om ett användbart försvar 

(Prop 2008/09:140) undertecknat (M) försvarsminister Sten Tolgfors. 

2015: Proposition om försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 

(Prop 2014/15:109) undertecknat (S) försvarsminister Peter Hultqvist. 

 

Regeringsskiften: 

1981-1982 regerades Sverige av en centerpolitisk minoritetskoalition av Centerpartiet och 

Folkpartiet med Thorbjörn Fälldin som statsminister. 

1982-1986 regerades Sverige av en socialdemokratisk minoritetsregering med Olof Palme 

som stadsminister och efterträddes av Ingvar Carlsson fram tom 1991. 

2009-2010 regerades Sverige av en moderat majoritetskoalition (2006-2010) av Moderata 

samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna med Fredrik 

Reinfeldt som stadsminister. En moderat minoritetskoalition fortsatte regera efter nyvalet 

2010-2014 med Reinfeldt som fortsatt stadsminister. 

2014- tillträdde en socialdemokratisk minoritetskoalition av Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet de gröna, vilka regerar Sverige i dagsläget, med Stefan Löfven som stadsminister. 

 

 

Utrikesdeklarationer: 
1982: Utrikesdeklaration (Prot 1981/82:99-100) anfört av (FP) utrikesminister Ola Ullsten. 

1987: Utrikesdeklaration (Prot 1986/87:89) anfört av (S) utrikesminister Sten Andersson. 
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2009: Utrikesdeklaration (Prot 2008/09:72) anfört av (M) utrikesminister Carl Bildt. 

2015: Utrikesdeklaration (Prot 2014/15:58) anfört av (S) utrikesminister Margot Wallström. 

 

Sammanställning: 

Resultatet av urvalsprocessen blir enligt följande: 

Folkparti och center 1982 jämförs mot socialdemokrater 1987. 

Moderater 2009 jämförs mot socialdemokrater 2015. (Sveriges Riksdag, 2016) 

Slutligen ställs 1980-talet mot det nutida 2010-talet i en övergripande analys. 

 

Tabell 1 – Resultat av urval 

1980-tal 2010-tal 
1982 1987 2009 2015 

Borgligt Socialdemokratiskt Borgligt Socialdemokratiskt 
Centern 

Folkpartiet 
Socialdemokraterna Moderaterna 

Centerpartiet 
Folkpartiet 

Kristdemokraterna 

Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
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4. Svenska narrativ under kalla kriget och 2010-talet 

4.1. 1980-talet 

4.1.1. År 1982 

Stormakterna, Förenta Staterna och Sovjetunionen 

Ur regeringen Fälldins många formuleringar framträder en bild av de båda stormakterna, 

Förenta Staterna och Sovjetunionen, där dessa främst behandlas likt en och samma enhet. 

Denna enhet tillskrivs delade egenskaper och lika säkerhetspolitiska intressen – som två sidor 

av samma mynt ur svenskt perspektiv. I allt väsentligt hänvisar regeringen ofta till 

stormakterna eller supermakterna snarare än till de enskilda aktörerna var för sig. 

Först och främst tillskrivs stormakterna egenskapen att vara störst i världen i alla avseenden 

som inverkar tyngst på den globala säkerhetspolitiken. Därmed tillskrivs de även det främsta 

ansvaret för den globala utvecklingen. Stormakterna förväntas besitta de största resurserna 

och därmed det främsta mandatet att möjliggöra förändringar och utveckling. 

Alla rustar, men supermakternas roll är avgörande. […] De bär huvudansvaret 
för att en kursändring kommer till stånd, men de har ännu inte varit beredda att 
ta det ansvaret. (Prot 1981/82:99 s.5) 

Stormakterna tillskrivs vidare egenskaperna att vara alltför självcentrerade, osolidariska och 

hänsynslösa mot andra aktörer. Stormakterna anklagas för att utnyttja konflikter i mindre 

länder inklusive i ”tredje världen” (de länder som stod utanför öst-västblocken under kalla 

kriget) för sina egna intressen på ett sätt som hindrar utveckling, fördjupar konflikter och 

kränker länders rätt till självbestämmande (Prop 1981/82:102 bil.1 s.15-16). Båda 

stormakterna klandras intensivt för att liksinnigt bidra till en negativ utveckling av det 

säkerhetspolitiska läget i hela världen. 

I supermakternas spel ställs alltför ofta respekten för små stater åt sidan. 
(Prot 1981/82:99 s.7) 

Stormakterna utmålas som maktfullkomliga och opålitliga i det internationella samspelet. 

Dessa motarbetar förhandlingar och kränker ingångna avtal. 
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Trots ett snart 60-årigt förbud mot användningen av kemiska stridsmedel i krig 
fortsätter, enligt tillförlitliga rapporter, supermakterna nu i ökad utsträckning 
att tillverka just sådana vapen. (Prot 1981/82:99 s.5) 

Stormakterna tillskrivs även egenskaperna att sakna kontroll och självbehärskning. Till trots 

mot det ansvar som regeringen tillskriver stormakterna beskrivs dessa som oförmögna att 

kontrollera ”rustningsspiralen” (Prop 1981/82:102 bil.1 s.17). 

[…] misstro och felbedömningar kan leda supermakterna in i kriser som de till 
sist får svårt att kontrollera. Det är mot denna bakgrund som den pågående 
kapprustningen är så farlig, den liknar mer än någonting annat ett slags 
lämmeltåg mot en självförintelse. (Prot 1981/82:99 s.5) 

 

NATO 

De båda allianserna, den Nordatlantiska Fördragsorganisationen liksom Warszawapakten, 

behandlas av regeringen nästintill synonymt med Förenta Staterna respektive Sovjetunionen. 

Detta på samma sätt som andra uttryck används, så som öst- och västvärlden eller 

”stormaktsblocken” – vilka förekommer med samma tydliga hänvisning till de två sidorna 

med stormakterna i centrum. 

NATO omtalas de facto mycket sällan av regeringen. I ett avsnitt där regeringen återger 

försvarskommitténs uttalanden står dock följande angivet, vilket regeringen i övrigt inte själva 

kommenterar: 

De båda militära organisationerna NATO och Warszawapakten utgör 
hörnstenarna i de säkerhetsstrukturer som stormakterna har byggt upp mot 
varandra efter andra världskriget. (Prop 1981/82:102 bil.1 s.7) 

NATO tillskrivs således egenskapen som i första hand ett militärt maktinstrument för Förenta 

Staterna.  

 

FN 

Förenta Nationerna tilldelas flera positiva lovord av regeringen men FN tillskrivs samtidigt 

desto färre omedelbart starka egenskaper. FN beskrivs snarare som ett ineffektivt instrument 

för kollektiv säkerhet i världen. FN tillskrivs däremot stor potential och ”unika möjligheter” 
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för ett arbete mot en fredligare värld. Regeringen uttrycker även sin hoppfullhet inför FN:s 

framtida betydelse i världen som ”minst lika viktigt” (Prop 1981/82:102 bil.1 s.7). 

FN är det främsta uttrycket för strävandena att uppnå kollektiv säkerhet genom 
ett frivilligt upprättat internationellt system. (Prop 1981/82:102 bil.1 s.20) 

I dag måste vi med oro konstatera att det internationella multilaterala 
samarbetet befinner sig i en djup kris. Detta beror inte minst på den olyckliga 
politik som Förenta staterna slagit in på. Den innebär en nedprioritering av 
det multilaterala arbetet. (Prot 1981/82:99 s.8) 

 

EG 

De europeiska gemenskaperna (EG) vidnämns i stort sätt inte alls av regeringen i det 

säkerhetspolitiska sammanhanget. EG nämns endast mycket kort tillsammans med EFTA 

(Europeiska frihandelssammanslutningen) där det framgår att regeringen är positiv till ett 

utvidgat ekonomiskt samarbete i Europa. Därtill nämns Europarådet vilket kort beskrivs som 

en sammanslutning av demokratiska länder i Europa vars främsta egenskap är att utgöra ett 

forum för fortsatt demokratisk utveckling i Europa (Prop 1981/82:102 bil.1 s.7). 

 

Sverige 

Av regeringen tillskrivs det egna landet Sverige egenskaper som; politiskt stabilt, pålitligt och 

oberoende självständigt samt solidariskt och välvilligt. Bilden målas av ett fredligt och 

demokratiskt land med både vilja och förmåga till att försvara sin självvalda självständighet. 

Ett enat och sammanhållet land som eftersträvar att aktivt dela med sig och bidra till en bättre 

värld. En demokratisk världsförbättrare. 

Den svenska säkerhetspolitiken präglas sedan länge av stor kontinuitet, bred 
politisk enighet och starkt stöd bland landets medborgare. Enigheten om 
säkerhetspolitikens grunder är en styrka och en ovärderlig tillgång när det 
gäller att säkra dess trovärdighet i utsatta lägen. 
(Prop 1981/82:102 bil.1 s.18) 

Ur regeringens formuleringar framträder ett narrativ om ett pågående kaos i världen. En 

otrygg värld där den starkes rätt råder och där kampen mellan giganter överskuggar alla 

internationella relationer och andra aktörers intressen. En skrämmande, galen, värld utan 

övergripande kontroll eller hänsyn till de yttersta konsekvenserna för framtiden. 
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Förakt för mänskliga rättigheter är orsaken till flertalet av världens många 
motsättningar och konflikter. Detta förakt har många ansikten. Ständigt möts 
vi av nya skrämmande rapporter. (Prot 1981/82:99 s.11) 

I denna värld är det regeringens högsta prioritet att rädda Sverige från det destruktiva 

maktspelet – att bibehålla Sverige alliansfritt och neutralt. Ett dubbelbottnat syfte till en sådan 

säkerhetspolitik presentras. Svensk alliansfri politik förklaras ge Sverige en 

förtroendeingivande särställning med ”särskilda möjligheter” (Prop 1981/82:102 bil.1 s.19) 

till att främja en fredligare utveckling i världen. Densamma politiken förklaras även öka 

Sveriges befolknings möjligheter till överlevnad i händelse av ett nytt öppet världskrig och i 

värsta fall ett fullskaligt, världsomfattande, kärnvapenkrig. 

Om Sverige lyckas hålla sig utanför kriget i dess konventionella fas är det 
mindre troligt att landet blir angripet sedan kriget har trappats upp. En 
slutsats av detta är att ett svenskt försvar, som kan avhålla från 
konventionella angrepp, bidrar till att minska riskerna för att Sverige blir 
angripet med kärnvapen. (Prop 1981/82:102 bil.1 s.23) 

Av regeringen tillskrivs Sverige en potent förmåga till självförsvar och till ett så kallat totalt 

försvar med en hög bereddvillighet hos befolkningen. Denna stora försvarsvilja och 

motståndskraft kommer ur den egna demokratins inneboende styrka, förklarar regeringen 

(Prop 1981/82:102 s.7). Att en sådan militär förmåga krävs av ett litet land med höga ideal, 

om en värld i varaktig fred, motiveras av att regeringen betraktar det egna landets territorium 

som en eftertraktad bricka i ett spel mellan stormakterna. Inget hot är således riktat mot 

Sverige, förklarar regeringen, utan snarare direkt riktat mot andra aktörer varpå Sverige 

riskerar att stå indirekt hotat (Prop 1981/82:102 bil.1 s.17). Den militära förmågan till försvar 

blir såldes ett avskräckande, krigsavhållande, nödvändigt ont som ska hålla isär 

slagskämparna eller åtminstone förmå dem att ta konflikten någon annanstans. 

Regeringen är positiv till internationella samarbeten som lösningen på många problem i 

världen men beskriver samtidigt en fortsatt internationalisering som ett säkerhetshot för 

Sverige. Ett internationellt beroende till andra länder, i alla dess former, kan utnyttjas för 

påtryckningar och utpressning, varnar regeringen (Prop 1981/82:102 bil.1 s.21). 

Militär samverkan med andra aktörer är helt uteslutet, skriver regeringen. 

[Sverige ] kan inte delta i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete inom en 
grupp stater med syfte att utforma gemensamma ståndpunkter. Gränser sätts 
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också för våra möjligheter att gå med på en överflyttning av beslutanderätten 
från nationella till internationella organ. 
(Prop 1981/82:102 bil.1 s.21) 

Ovan citat är det närmsta regeringen kommer till att beröra den egna hållningen till de 

europeiska samarbetsorganisationerna i säkerhetspolitiskt hänseende. I tvär kontrast 

framhåller regeringen stora förhoppningar om ett stärkt FN och beskriver sin egen medverkan 

i detta forum som ”en hörnsten i den svenska utrikespolitiken” (Prop 1981/82:99 bil.1 s.20). 

Regeringen framhåller särskilt ett stor svenskt engagemang för att medla mellan aktörer samt 

ett generöst biståndsgivande i uttalat syfte att bidra till stabilitet i världen. ”Om jag minns 

beloppet rätt, har vi satsat 22 milj. kr. på sådan [bistånds]verksamhet ganska nyligen” (Prot 

1981/82:99 s.57), kommenderar utrikesminister Ola Ullsten i utrikesdebatten.  

Regeringen vill dessutom att Sverige aktivt deltar i fredsbevarande militära operationer 

genom FN och poängterar att med FN-mandat kan Sverige utöka sina många humanitära 

insatser med även fredsbevarande insatser. 
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4.1.2. År 1987 i jämförelse med 1982 

Stormakterna, USA och Sovjetunionen 

I likhet med regeringen Fälldin (1982) lägger regeringen Carlssons (1987) i sina många 

formuleringar en genomgående tung vikt vid öst-västperspektivet i säkerhetspolitiken. En bild 

framträder av en värld som om möjligt domineras än mer av konflikten mellan de två 

”supermakterna”, USA och Sovjetunionen. Ett liktydigt yttersta huvudansvar för världens öde 

tillskrivs de båda aktörerna. Samtidigt har den senare regeringen ett nytillkommet anslag av 

hoppfullhet i sina beskrivningar av dessa stormakter. Nya egenskaper av förnuft och 

resonlighet tillskrivs stormakterna, om än försiktigt, samtidigt som en viss kritik består. 

Herr talman! Det internationella läget ger anledning till oro, men också till 
förhoppningar. Inga avgörande lösningar har ännu nåtts i de internationella 
kriserna. Samtidigt ser vi fortsatta strävanden till fred och försoning. 
 – försvarsminister Sten Andersson (Prot 1986/87:89 s.3) 

Den senare regeringen ger även en försiktigt nyanserad bild av stormakterna, där de båda i 

stort beskrivs som fortsatt jämbördiga i militära förmågor men, där avgörande skillnader 

antyds om deras respektive interna sammanhållningar. Sovjetunionen beskrivs dominera över 

sina allierade medan USA kommit att beskrivas mer som något av en välkommen beskyddare 

av sina frivilligt allierade. 

Motsättningarna inom och mellan Warszawapaktens medlemsländer, mellan 
det helt dominerande Sovjetunionen och dess östeuropeiska allierade, är av 
en annan karaktär och tar sig andra uttryck än i väst. 
(Prop 1986/87:95 s.10) 

Båda sidor tillskrivs ett visst mått av desillusionering och svårigheter med att själva motivera 

sitt fortsatta agerande. Parterna tillskrivs något av en handlingsförlamning där den fortsatta 

kapprustningen uppnått ett egenvärde inför en rad andra politiska intressen. 

Offentligt redovisade uppskattningar av motsidans intentioner och kapacitet 
är ibland överdrivna. Inom västlägret torde orsaken till sådana överdrifter 
främst kunna sökas i behovet av argument för ökade försvarsutgifter. För 
Sovjetunionens del torde en dramatiserad hotbild kunna vara ett hjälpmedel 
inte minst i strävan till sammanhållning internt och inom Warszawapakten. 
(Prop 1986/87:95 s.12) 



Eric Hammarlind 2016-06-01 
OP 13-16 
 

  Sida 25 av 45 

Regeringen varnar dock, likt som varnats tidigare, för att konsekvenserna ändock kan bli 

katastrofala om stormakterna ”dras in” i någon regional konflikt där dessa riskerar att tappa 

besinningen vid eskalerande motsättningar. 

 

NATO 

NATO beskrivs 1987 inte endast som en beskyddarorganisation och ett militärt 

maktutövningsmedel utan tillskrivs även en viss betydelse som politiskt forum för 

internationell samverkan och kollektiv återhållsamhet. 

Inom NATO har det starka kärnvapenberoendet under senare år kritiserats 
från såväl politiskt som militärt håll. (Prop 1986/87:95 s.13) 

 

FN 

FN tilldelas fortsatt många lovord året 1987. Sanktioner beslutade av FN:s säkerhetsråd 

tillskrivs potential som det mest ”verksamma medlet” för att framtvinga fredliga lösningar i 

världens konflikter. Samtidigt tillskrivs processerna i FN att vara ”en källa till djup 

besvikelse” (Prot 1986/87:89 s.7). FN beklagas fungera ineffektivt och vara alltför sårbart för 

sabotage av aktörer med avvikande egenintressen. 

Folkrätten och FN-stadgan visar vägen till fred och försoning i de regionala 
konflikterna. FN-stadgan ålägger också organisationen och dess 
medlemsstater att främja respekten för mänskliga rättigheter. 
(Prot 1986/87:89 s.9) 

Förenta nationerna brottas i dag med allvarliga finansiella problem. FN:s 
finansiella kris är i grunden politisk till sin natur. Det är allvarligt att vissa 
medlemsstater bryter mot FN-stadgans princip om solidariskt 
betalningsansvar för Förenta nationernas utgifter. 
(Prot 1986/87:89 s.10) 
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EG 

En tydlig förändring emellan 1980-talets tidiga och senare år framträder i den tilltagande 

betydelse som uttryckligen tillskrivs EG i det säkerhetspolitiska sammanhanget. 

[…] andra stater eller konstellationer av stater kommer att spela en alltmer 
betydelsefull roll. Det gäller exempelvis […] den europeiska gemenskapen 
(EG) med dess industriella styrka och dess medlemsländers militärpolitiska 
potential. (Prop 1986/87:95 s.9) 

Där allt fokus i regel ägnas stormakterna förekommer nu även tillskrivningar av EG som en 

maktfaktor i det internationella samspelet. 

EG:s bruttonationalprodukt har växt ikapp USA:s och är nästan dubbelt så stor 
som Sovjetunionens. Även militärt har Västeuropa blivit starkare. […] I den 
säkerhetspolitiska debatten har den västeuropeiska opinionen blivit en viktig 
faktor. (Prop 1986/87:95 s.10) 

Denna ”nya” aktör vid säkerhetspolitikens bord tillskrivs dock inga spårbart tydliga 

egenskaper annat än den tillkännagivna styrkan. Europarådet däremot omnämns som en 

”brobyggare” mellan EG och andra europeiska nationer. (Prot 1986/87:89 s.6). 

 

Sverige 

Herr talman! När jag för drygt ett år sedan blev utrikesminister ställde jag upp 
tre målsättningar som jag tyckte borde gälla för utrikespolitiken, och jag 
försökte fånga in dem med tre ord, nämligen säkerhet, solidaritet och 
samförstånd. – utrikesminister Sten Andersson i utrikesdebatten 
(Prot 1986/87:89 s.35). 

I den säkerhetspolitik som regeringen Fälldin presenterar för Sveriges räkning 1982 är man 

mycket mån om att påvisa en stor enighet – så till den grad att ett stort avsnitt av 

propositionen ”om säkerhets- och försvarspolitiken…” avdelas till att återge dåvarande 

Försvarskommitténs ståndpunkter, helt utan egna kommentarer. I den efterföljande 

propositionen 1987, om ”totalförsvarets fortsatta utveckling”, betonar regeringen Carlsson att 

”överväganden i dessa [säkerhetspolitiska] frågor sammanfaller i allt väsentligt med 

försvarskommitténs” (Prop 1986/87:95 s.9). De båda regeringarna framhäver taktfast att 

Sverige har starka och stabila egenskaper gällande politisk kontinuitet, en bred folklig 

förankring och en stark försvarsvilja. 
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Sveriges säkerhetspolitiska mål uttrycks oförändrat i samma ordalydelse av både borgerliga 

och socialdemokratiska regeringar under 1980-talet. Målen har en direkt spårbarhet ända från 

1968 års försvarsbeslut, poängterar regeringen Fälldin (Prop 1981/82:102 s.1, 4, bil.1 s.18). 

Neutralitetspolitiken framhålls som helig och dess mantra repeteras många gånger oförändrat. 

Uttalanden av stater i öst och väst ger oss stöd för uppfattningen att den 
svenska neutralitetspolitiken bedöms som trovärdig. (Prop 1986/87:95 s.27) 

Nyckelorden är: nationell handlingsfrihet, internationell avspänning och fredlig utveckling - 

för bevarande och utveckling av samhället. ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” 

(Prop 1981/82:102 s.4; Prop 1986/87:95 s.3, s.26) 

Den svenska neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och 
vårt oberoende. Sverige kommer därför att orubbligt fullfölja en alliansfri 
politik syftande till neutralitet i krig. Denna politik är fast förankrad hos det 
svenska folket. (Prop 1986/87:95 s.3) 

I mångt och mycket framstår den säkerhetspolitiska enigheten mellan de båda regeringarna 

Fälldin och Carlsson så samstämmig att det tycks svårt att särskilja dem. Svensk 

neutralitetspolitik gällde alltjämnt. Neutraliteten garanterades i sin tur av ett storskaligt 

totalförsvar. Här följer dock några aspekter där det förekommer nya inslag år 1987. 

Förhållandet till EG förändras från en avvaktande hållning till en entusiastisk. Där regeringen 

Fälldin varnade för internationalisering varnar regeringen Carlsson tvärtemot för nationell 

isolering, som ett mer påtagligt samhällshot. 

Inom ramen för vår neutralitetspolitik är vi beredda att vidareutveckla våra 
förbindelser med EG. Detta framstår som särskilt angeläget när den 
västeuropeiska gemenskapen nu förbereder sig för att förverkliga en inre 
marknad med ett fritt flöde av varor och tjänster med anpassad lagstiftning 
och regler på de mest skilda områden av samhällslivet. [---] Det ligger i 
Sveriges eget intresse att medverka i denna utveckling. I annat fall riskerar vi 
att bli isolerade - ekonomiskt, tekniskt-vetenskapligt och kulturellt. 
(Prot 1986/87:89 s.6) 

1987 introduceras två nya företeelser i svensk säkerhetspolitik; terror och klimathot. 

Inriktningspropositionen uppehålls nästintill uteslutande vid värderingar av stormakternas 

traditionellt militära styrkeförhållanden. Samtidigt berörs dessa nämnda frågor i varsin kortare 

passage i utrikesdeklarationen. I det första fallet uppger regeringen det som sin självklara roll 



Eric Hammarlind 2016-06-01 
OP 13-16 
 

  Sida 28 av 45 

att agera mot terror. I det andra fallet konstaterar regeringen blott förekomsten av 

klimatproblem utan att alls vidare ange hur man förhåller sig till detta säkerhetshot. 

Oskyldiga människor hotas av den växande, internationella terrorismen. […] 
Sverige är berett att bl. a. i internationella fora som FN och Europarådet verka 
för ytterligare konkreta åtgärder för att minska det hot mot det demokratiska 
samhället som terrorismen utgör. 
(Prot 1986/87:89 s.9) 

Världskommissionen för miljö och utveckling […] har i sitt arbete lanserat 
begreppet 'hållbar utveckling'. Därmed menas en utveckling som medger att 
dagens behov kan tillfredsställas utan att miljön förstörs eller naturresurserna 
föröds. (Prot 1986/87:89 s.9) 

 

4.1.3. Sammanställning 1980-tal 
 

Tabell 2 – Översikt 1980-tal 

  1982 1987 
 Aktör Relation Egenskap Relation Egenskap 
Sovjetunionen Kritiker Dominant 

Opålitligt 
Säkerhetshot 
 

 Kritiker Dominant 
Despotiskt 
Resonligt 

Förenta Staterna  Kritiker Dominant 
Opålitligt 
Säkerhetshot 

 Kritiker Dominant 
Beskyddande 
Resonligt 

NATO  Avvaktande Maktinstrument 
 

Avvaktande  Maktinstrument 
Politiskt forum 
 

FN Stödjande Ineffektivt 
Stor potential 
Fredsfrämjande 
 

 Stödjande Ineffektivt 
Stor potential 
Fredsfrämjande 

EG  Avvaktande Demokratiskt 
Handelsforum 

 Samarbete Demokratiskt 
Politiskt forum 
Maktfaktor 

Sverige   Neutralt 
Oberoende 
Pålitligt 
Fredsfrämjande 
 

  Neutralt 
Beroende 
Trovärdigt 
Fredsfrämjande 
 

Försvarsmakten   Invasionsförsvar 
Folkförankrat 

  Invasionsförsvar 
Folkförankrat 
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4.2. 2010-talet  

4.2.1. År 2009 

Ryssland 

Den ryska aggressionen mot Georgien och erkännandet av Sydossetien och 
Abchazien som självständiga stater utgjorde inte bara en oacceptabel 
kränkning av en stats territoriella integritet, utan också ett slag mot den 
internationella rätt som utgör själva grunden för fredliga och stabila 
mellanstatliga relationer. (Prot 2008/09:72 s.3) 

År 2009 fördömer regeringen Reinfeldt Rysslands internationella agerande i skarpa ordalag. 

Ryssland tillskrivs egenskaper som en opålitlig aggressor med auktoritära drag och 

samarbetsproblem. Regeringen går så långt som att beskriva ryskt uppträdande som utgörande 

ett hot mot den rådande säkerhetsordningen i världen. 

Det är de nationalistiska krafterna som präglar beslutsfattandet i Moskva. 
(Prop 2008/09:140 s.23) 

Det finns en politisk ambition att återta stormaktsrollen och med alla 
tillgängliga medel, inklusive militära, kunna hävda nationella intressen. 
(Prop 2008/09:140 s.23) 

Bilden målas av en vilsen och trotsig nation som obstruerar internationella samarbeten, även 

beträffande förväntat gemensamma intressen så som mänskliga rättigheter. Med uttalad oro 

beskrivs en försvagad nation som har svårt att acceptera en ny världsordning. 

Väsentliga reformer […] har ratificerats av alla medlemsstater utom Ryssland, 
vilket innebär att det därmed inte kan träda i kraft. 
(Prop 2008/09:140 s.22) 

Rysslands förmåga att möta en högteknologisk motståndare i en 
konventionell konflikt är generellt låg […] samtidigt som man brottas med 
ekonomiska, demografiska och strukturella problem. 
(Prop 2008/09:140 s.24) 
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USA 

I skapandet av en hållbar globalisering har USA en unik roll att spela. 
(Prot 2008/09:72 s.4) 

År 2009 tillskrivs USA många storartade egenskaper av regeringen Reinfeldt, så som 

befrämjare av demokrati och som främste beskyddare mot antidemokratisk terror i världen. 

(Prop 2008/09:140 s.22) USA bedöms ha de största resurserna och tillskrivs det enskilt största 

inflytandet över säkerhetspolitiken samt därmed även ett största ansvar för världens säkerhet. 

De investeringar USA har gjort i sina konventionella styrkor har skapat en 
försvarsmakt utan motsvarighet i världen. (Prop 2008/09:140 s.22) 

Regeringen anser att den transatlantiska länken är av stor vikt för Europas 
säkerhet och bör stärkas. (Prop 2008/09:140 s.32) 

 USA beskrivs, i linje med sitt tillskrivna ansvar, som en aktör som också tar sitt ansvar; 

bibehåller en betryggande närvaro i Europa och upprätthåller en avskräckande militär förmåga 

till förmån för säkerheten i världen. USA tillskrivs samtidigt en god samarbetsvillighet. 

Den nya amerikanska administrationen under president Obama innebär ett 
nytt politiskt ledarskap, med ökat fokus på partnerskap och multilateralt 
samarbete. (Prop 2008/09:140 s.22) 

 

NATO 

Regeringen beskriver NATO som en viktig internationell organisation och NATO omnämns 

som sådan i utrikesdeklarationen tillsammans med FN och OECD (Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling) (Prot 2008/09:72 s.6). 

Nato är alltjämt en central aktör för europeisk säkerhet och integration samt 
för internationell krishantering. Nato är idag den organisation som har den 
mest utvecklade förmågan för ledning och genomförande av krävande 
militära krishanteringsinsatser. 
(Prop 2008/09:140 s.15) 

Regeringen tillskriver NATO stor säkerhetspolitisk betydelse som forum för internationellt 

samarbete och gemensam standardisering, som en viktig aktör för fredsfrämjande insatser och 

som bevarare av demokratiska värden, fred och frihet. Regeringen beskriver ett NATO som 

vuxit till att omfatta alltfler säkerhetspolitiska frågor men framhåller samtidigt att USA 

alltjämnt står för en stor del av styrkan bakom NATO (Prop 2008/09:140 s.19-21). 
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Alliansen fortsätter att vara Europas främsta samarbetsstruktur för kollektivt 
försvar, men militär krishantering utanför det egna territoriet har i praktiken 
blivit alliansens huvuduppgift. (Prop 2008/09:140 s.20) 

 

FN 

Regeringen tillskriver FN ett huvudansvar för upprätthållandet av internationell fred och 

säkerhet samt därtill en unik legitimitet att fatta beslut (Prop 2008/09:140 s.9, 18, 31). 

Genom sin världsomspännande medlemskrets har FN unik legitimitet och 
unika förutsättningar att samla världens länder till hållbara lösningar på vår 
tids globala utmaningar. (Prot 2008/09:72 s.4) 

Ett FN beskrivs vars inflytande över det globala säkerhetsläget långsiktigt utökas. 

Antagandet av principen om skyldighet att skydda [från 2005] är ett framsteg, 
och kröner en utveckling som pågått sedan 1970-talet. 
(Prop 2008/09:140 s.19) 

Regeringen talar om en dramatisk ökning av FN-ledda insatser i både mängd och komplexitet. 

Det säkerhetspolitiska omfånget av intressen ska därtill ha breddats successivt. Inte minst 

klimathotet ska ha blivit en angelägenhet för FN. Samtidigt understryker regeringen att FN är 

lidande av en ojämn uppslutning samt motsättningar mellan medlemsländerna. 

Västländer bidrar i allt mindre utsträckning till FN:s fredsbevarande insatser, 
vilket bl.a. resulterat i en brist på kvalificerade förmågor. 
(Prop 2008/09:140 s.19) 

 

EU 

År 2009 tillägnas EU en hel del utrymme i säkerhetspolitiken. EU tillskrivs gemenskapsanda, 

samarbetsvilja och uppslutning kring gemensamma demokratiska ideal. Ur regeringens många 

formuleringar framträder en växande europeisk union med ekonomisk tyngd och politisk 

handlingskraft (Prop 2008/09:140 s.17). 

Med tydliga steg rör sig unionen också mot ett ökande politiskt globalt 
inflytande. Europa håller på att bli en allt starkare röst i världen. 
(Prot 2008/09:72 s.2) 
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En alltigenom entusiastisk regering framhåller att EU:s utveckling bidrar till stabilitet, frihet, 

välstånd och demokrati. (Prot 2008/09:72 s.2) I frågor om fredlig utveckling tillskrivs EU 

även potential som en effektiv säkerhetspolitisk aktör gentemot omvärlden 

(Prop 2008/09:140 s.15). 

Europeiska unionens gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik har 
hittills varit mycket framgångsrik. Den har främjat stabilitet och fred på 
många håll i världen. (Prot 2008/09:72 s.6) 

Bilden framträder av ett EU som utgör mer än ett internt europeiskt samarbetsforum. Ett EU 

som fungerar som en enad röst och som en egen säkerhetspolitisk entitet med både politisk 

och militär makt. 

ESFP [europeiska säkerhets- och försvarspolitiken] har genomgått en snabb 
utveckling under de senaste tio åren och ett stort antal militära insatser har 
genomförts i olika delar av världen. (Prop 2008/09:140 s.17) 

EU:s militära insatser har hitintills genomförts med stöd av mandat från FN:s 
säkerhetsråd. […] För närvarande är EU-Nato-relationen den största 
utmaningen. (Prop 2008/09:140 s.18) 

 

Sverige 

Regeringen Reinfeldt talar flitigt om en globaliserad värld och lägger stor vikt vid 

tillskrivandet av Sverige som solidarisk aktör i den globala säkerhetspolitiken. Det är en bild 

av ett godhjärtat Sverige som ytterst vill bidra till lösningar för världen ”där demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter kan garanteras” (Prop 2008/09:140 s.35). Att 

arbeta för ett starkare FN anges vara naturligt för Sverige och ”effektiv multilateralism” anges 

vara en svensk ”ledstjärna” (Prot 2008/09:72 s.4). 

Svenskt ordförandeskap i EU framhålls särskilt, samt en fast övertygelse om ”att Europeiska 

unionen utgör den bästa plattformen också för Sveriges utrikespolitiska agerande” (Prot 

2008/09:72 s.1). Utrikesministern poängterar Svenska framgångar med att göra EU till en 

ledande kraft i global miljö- och fredspolitik (Prot 2008/09:72 s.19). 

Det är bara genom att samverka med andra som vi kan bidra till att omvandla 
risker till möjligheter, hot till stabilitet och förtryck till frihet. Det är bara så vi 
kan förverkliga visionen om en hållbar globalisering. 
(Prot 2008/09:72 s.1) 
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I förhållandet till USA och Ryssland uttalar regeringen en önskan om att stärka relationen till 

båda parterna. Relationerna beskrivs dock i grunden som olika. Den ”transatlantiska” 

relationen beskrivs som mycket viktig bland annat för den delade visionen om hållbar 

globalisering (Prop 2008/09:140 s.19). 

Den transatlantiska relationens styrka och ökade betydelse handlar inte 
enbart om gemensam säkerhet utan också om delade värderingar. 
(Prop 2008/09:140 s.22) 

I förhållandet till Ryssland framhåller regeringen att det är viktigt att föra en dialog för att 

påverka Ryssland ”i demokratisk riktning” och ”motverka dess isolering”. (Prop 2008/09:140 

s.32) Regeringen uttalar samtidigt att den måste ”förhålla sig” till ett Ryssland som talar 

maktspråk mot grannländer (Prop 2008/09:140 s.28). 

Östersjön kantas av länder som är medlemmar i EU eller Nato, med undantag 
av Ryssland. Östersjön är ett hav där samarbete är normen. 
(Prop 2008/09:140 s.9) 

Regeringen bedömer väpnade angrepp mot Sverige som osannolika men påtalar ändock att 

risken aldrig kan uteslutas. Med hänvisning till ett beroendeförhållande mellan 

omvärldsutvecklingen och svensk säkerhet förklarar regeringen att säkerheten kräver 

möjligheter till att både ge och ta emot militärt stöd i samverkan med andra länder. 

Regeringen uttalar en solidaritetsförklaring med löfte om att ”inte förhålla sig passivt” om ett 

grannland eller EU-land blir angripet (Prop 2008/09:140 s.29). Regeringen beskriver även ett 

”nära samarbete” med NATO som strategiskt betydelsefullt för Sverige (Prot 2008/09:72 s.6). 

Målet för det militära försvaret ska fr.o.m. 2010 vara att enskilt och 
tillsammans med andra inom och utom landet, försvara Sverige och främja 
vår säkerhet. (Prop 2008/09:140 s.33) 

Regeringen utmärker sig 2009 med att beskriva Sverige som internationellt osjälvständigt och 

med att uttryckligen tillskriva Sverige västerländska värderingar alltmedan ryska värderingar 

och intressen fördöms. Sverige tillskrivs samtidigt egenskaper som ett världsförbättrande 

föredöme och som bärare av världsledande initiativkraft. 
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4.2.2. År 2015 i jämförelse med 2009 

Ryssland 

År 2015 fördömer regeringen Löfven det ryska internationella uppträdandet som ”den störta 

utmaningen mot europeiskt fred och säkerhet sedan kalla krigets slut” (Prot 2014/15:58 s.1). 

Likt 2009 tillskrivs Ryssland aggressiva, oberäkneliga och konfrontatoriska egenskaper samt 

nu även ett kriminellt och tilltagande offensivt agerande i det säkerhetspolitiska samspelet. 

Den ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim 
är ett brott mot folkrätten samt bi- och multilaterala åtaganden. 
(Prop 2014/15:109 s.22) 

[…] oacceptabelt att Ryssland förbehåller sig rätten att olagligen annektera 
territorier och styra över andra länders säkerhetspolitiska vägval. 
(Prop 2014/15:109 s.28) 

2015 beskriver regeringen ett Ryssland vars relationer med Europa och USA försämras. Till 

skillnad från 2009 beskriver regeringen Löfven ett enat och militärt kompetent Ryssland som 

rustar och vars ledning bevisat sig kapabel att nyttja det militära maktmedlet mot sina grannar. 

Regeringen poängterar att de ser ett Ryssland med ekonomiska svårigheter som upplever sig 

hotat och tillämpar en offensiv försvarsdoktrin (Prop 2014/15:109 s.28-31). 

 

USA 

Likt 2009 tillskrivs USA det enskilt största inflytandet och styrkan i världen. Samtidigt 

noterar regeringen Löfven att USA har ett alltmer splittrat engagemang fördelat över hela 

världen, och därmed uppskattar regeringen att USA har omstridda möjligheter att fungera som 

garant för Europas säkerhet (Prop 2014/15:109 s.27,33,44). 

Den globala ekonomiska och säkerhetspolitiska maktförskjutningen bidrar till 
ett ökat amerikanskt intresse för Asien och Stillahavsområdet. Det 
försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa kommer sannolikt inte att i 
grunden ändra detta förhållande. Det transatlantiska samarbetet är dock 
fortsatt grundläggande för såväl amerikansk som för europeisk säkerhet. 
(Prop 2014/15:109 s.26) 
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NATO 

2015 som 2009 betraktas NATO som den huvudsakliga plattformen för samarbete mellan 

USA och Europa (Prop 2014/15:109 s.27,36). Därtill tillskrives NATO en betydande roll för 

Europas interna integration och samarbete av de båda regeringarna. Regeringen Löfven 

poängterar dock att NATO genomgår ett fokusskifte från omvärlden åter till Europa, likt tiden 

före 1990-talet. 

Natos kärnuppgifter, kollektivt försvar, krishantering och säkerhet i 
samverkan, som återfinns i Natos strategiska koncept från 2010 ligger fast 
men tonvikten har förskjutits till att återigen ställa kollektivt försvar i centrum 
för alliansens militära verksamhet. (Prop 2014/15:109 s. 36) 

 

FN 

Regeringen Löfven tillskriver FN ordagrant lika egenskaper som tidigare regering beträffande 

FN som garant för global säkerhetsordning och dess unika legitimitet. Regeringen beskriver 

dock ett sårbart FN som lamslås av bland annat Rysslands vetorätt i säkerhetsrådet. 

Regeringen uttrycker sin oro inför de internationella samarbetsorganisationernas framtid. 

Flera internationella institutioner och regimer visar tecken på utmattning 
samtidigt som de utmanas från flera håll av både statliga och icke-statliga 
aktörer. […] Det är mot den bakgrunden bekymmersamt att FN:s säkerhetsråd 
i stort sett stått maktlöst inför utvecklingen i Ukraina och Syrien. 
(Prot 2014/15:109 s.21) 

 

EU 

Regeringen Löfven beskriver ett EU som står sammanhållet även under prövning, så som av 

ryska provokationer. Regeringen beskriver, likt tidigare regering, ett konstruktivt europeiskt 

samarbete, "där blod på slagfältet ersätts med tålamod vid förhandlingsbordet" (Prot 

2014/15:109 s.2). EU beskrivs även allt mer finna sin plats i den globala säkerhetspolitiken. 

Mot bakgrund av händelseutvecklingen i Ukraina har rollerna för EU och Nato 
förtydligats. EU har intagit en central roll i samordningen av den politiska 
responsen samt utformningen av de ekonomiska sanktionerna medan militära 
återförsäkringsåtgärder organiserats genom Nato. 
(Prop 2014/15:109 s.36) 
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Sverige 

2015 talar regeringen Lövfen om ett återupprättande av FN:s plats i svensk utrikespolitik. 

Regeringen framhåller Svensk kandidatur till FN:s säkerhetsråd som bevis på Svenskt 

engagemang (Prot 2014/15:58 s.2). 

Det är väl alldeles självklart att en aktiv politik i EU och i FN inte utesluter 
varandra.      – utrikesminister Margot Wallström i utrikesdebatten 2015. 
(Prot 2014/15:109 s.39) 

Regeringarna Reinfeldt och Löfven formulerar ”målen för vår säkerhet” ordagrant lika i 

respektive inriktningsproposition (Prop 2008/09:140 s.14; Prop 2014/15:109 s.7) – och så 

även den tidigare nämnda unilaterala solidaritetsförklaringen (Prop 2014/15:109 s.21). 

Nya tillskott 2015 är en uttalad "ödesgemenskap" där specifikt gränslös solidaritet, 

fattigdomsbekämpning och feminism berörs i det säkerhetspolitiska sammanhanget. 

Herr talman! Nu formas en feministisk utrikespolitik vars mål är att motverka 
diskriminering av kvinnor, förbättra kvinnors villkor samt bidra till fred och 
utveckling. (Prot 2014/15:109 s.6) 

Regeringen Lövfen beskriver likt föregående regering många fördelar med en globalisering 

men varnar också för en skörbar "flödessäkerhet". Sverige tillskrivs en sårbarhet som föreslås 

åtgärdas med ett återupplivat totalförsvar samt ett återtaget nationellt fokus för 

Försvarsmakten. 

Regeringen konstaterar att globaliseringen tillsammans med ekonomiska och 
ekologiska utmaningar, såsom ett förändrat klimat, kan utgöra incitament till 
ökat samarbete, men mer troligt är att instabiliteten i det internationella 
systemet och konkurrens mellan olika aktörer ökar. 
(Prop 2014/15:109 s.22) 

"Tröskeleffekten" av dessa åtgärder i kombination med internationella samarbeten ska, menar 

regeringen, avskräcka en eventuell angripare. Regeringen poängterar särskilt en bred politisk 

enighet i dessa frågor och påtalar även att folkförankringen har en avgörande betydelse för 

försvarsviljan (Prop 2014/15:109 s.2, 7-12, 18-20, 47). 

Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är 
att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den 
samlade förmågan i totalförsvaret. (Prop 2014/15:109 s.7) 
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4.2.3. Sammanställning 2010-tal 
 

Tabell 3 – Översikt 2010-tal 

  2009 2015 
 Aktör Relation Egenskap Relation Egenskap 
Ryssland Kritiker  Auktoritärt 

Aggressivt 
Försvagat 
 

 Kritiker Auktoritärt 
Kriminellt 
Handlingskraftigt 

USA  Partner Demokratiskt 
Beskyddande 
Starkast i världen  

 Partner Demokratiskt 
Beskyddande 
Starkast, splittrat 

NATO Partner Beskyddande 
Fredsfrämjande 
Samarbetsforum 
 

 Partner Beskyddande 
Fredsfrämjande 
Integrerande 
 

FN Stödjande Fredsfrämjande 
Inflytelserikt 
Sårbart 
 

Drivande Fredsfrämjande 
Framtidsosäkert 
Lamslaget 

EU  Drivande Demokratiskt 
Sammanhållet 
Handlingskraftigt  
Fredsfrämjande 

Drivande Demokratiskt 
Sammanhållet 
Handlingskraftigt  
Fredsfrämjande 

Sverige   Alliansfritt 
Solidariskt 
Beroende 
Fredsfrämjande 
 

  Alliansfritt 
Solidariskt 
Sårbart 
Fredsfrämjande 

Försvarsmakten   Expeditionellt 
Yrkesförsvar 

  Nationellt försvar 
Insatsförsvar 
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4.3. Diskussion – kontinuitet eller avbrott i svensk säkerhetspolitik? 

Av här föregående granskning framträder en bild av en påfallande samstämmighet inom den 

svenska säkerhetspolitiken – före som efter regeringsskiften. I denna jämförelse mellan 

socialdemokratiska och borgerliga narrativ är samstämmigheten övervägande tydlig inom de 

båda undersökta tidsepokerna, 1980-tal respektive 2010-tal. Detta bekräftar till del Westbergs 

slutsatser om 1980-talet som, i vart fall till det yttre, försiktigt samstämmigt (Westberg 2003 

s.244,321). De stora skillnaderna återfinns istället emellan tidsepokerna. 

Den svenska självbilden tycks dock alltjämnt bevaras intakt. Narrativen om vilka svenskarna 

är, vad de förmår och vad de vill åstadkomma har stor kontinuitet. Svenska intressen anses 

vara hela världens intressen. Det godhjärtade, ”gränslöst solidariska” och fredsfrämjande 

Sverige framhålls alltjämnt som en ledande drivkraft för en säkrare värld. Den högsta 

moraliska legitimiteten i världen härleds ur demokratiska värden och tillskrivs FN samt de, 

likt Sverige, som hörsammar FN:s resolutioner. 

Denna bild av Sverige överensstämmer väl med den Nilsson kallar småstatsdoktrinen. Sverige 

vänder effektivt ut och in på sina fysiska tillkortakommanden, som litet och harmlöst, och 

omvandlar dessa till ett självpåtaget mandat för internationell aktivism, likt en moralisk 

stormakt (Nilsson 1991 s.20ff). Här kan återknytas till Ångström och Westbergs resonemang 

kring strategisk kultur respektive konsekvens- och lämplighetslogik (Ångström 2015; 

Westberg 2003 tab.1). En högt buren moralisk identitet tycks påbjuda ett lämplighetslogiskt – 

aktivistiskt – förhållningsätt till omvärlden av Sverige. 

Under 1980-talet fullständigt dominerades säkerhetspolitiken av prospektet om ett nytt 

världskrig. Stora delar av narrativen upptogs av uppskattningar om stormakternas 

styrkeförhållanden och deras möjliga intentioner. Främst av allt var det kärnvapnen som 

beskrevs som en säkerhetsrisk för Sverige. Till svar mot upplevelsen av det överväldigande 

säkerhetshotet förklarades svensk neutralitet vara räddningen för Sverige. 

Under 2010-talet är den tidigare så dramatiska undergångsretoriken om kärnvapnen som nära 

bortblåst. Det konstateras för visso att både USA och Ryssland, samt flera ytterligare länder 

därtill, har utvecklat sina kärnvapen – men det omtalas inte som något hot mot Sverige. 

Istället framhålls fortsatta förhandlingar om nedrustning och icke-spridning som en utav flera 

viktiga frågor för en global säkerhet (Prot 2008/09:72 s.5; Prot 2014/15:58 s.4). Det 

framträder en förskjutning och en utvidgning av vilka intressen som säkerhetiseras. Här finns 

det samtidigt en tydlig kontinuitet i beskrivningarna av konflikter och oroligheter runt om i 
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världen som det största hotet mot Sverige. Ett lika tydligt avbrott återfinns i beskrivningarna 

av vad hoten består i och hur svensk säkerhet ska tryggas. Tidigare angavs svensk förmåga att 

oberoende klara sig själv som viktigast. Numera anges svensk förmåga till internationell 

samverkan som viktigast. Det anförda motivet är, intresseväckande nog, detsamma; att 

Sverige står beroende av utvecklingen i omvärlden. Detta går väl i linje med vad Agius 

beskriver som en framväxande gängse uppfattning om neutralitet som kontraproduktiv 

”isolationism” i en ny global världsordning (Agius 2006 s.32,206). 

I den nya tidens narrativ, liksom i den gamla, är det Ryssland och USA som innehar 

huvudrollerna i spelet om världsfreden. Här infaller dock ett tydligt avbrott mot tidigare när 

USA och NATO numera räknas till de goda krafterna emedan Ryssland utmålas som det 

enskilt största hotet mot Europas säkerhet. 

År 2009 uttalades ett tydligt avbrott mot neutralitetspolitiken då den ersattes med en 

solidaritetsförklaring. Samtidigt finns här en fortsatt kontinuitet i bevarandet av den svenska, 

specifikt militära, alliansfriheten. Dock står en styvmoderlig behandling av alliansfriheten 

under 2010-talet i tvär kontrast till 1980-talets narrativ då alliansfriheten framhölls flitigt. År 

2009 vidnämns alliansfriheten inte överhuvudtaget och 2015 berörs alliansfriheten endast då 

regeringen Löfven poängterar att alliansfriheten inte ska utredas (2014/15:109 s.8,48). 

Eriksson skriver om en institutionaliserad hotbild och dagordningspolitik som inte kan 

förklaras ur ett rationalistiskt perspektiv utan måste förklaras i kontext till både nationell 

identitet och ett byråkratiskt etablissemang som kämpar för en självändamålsenlig överlevnad 

(Eriksson 2004 s.154ff; jämför Westberg 2003 s.317). Huruvida denna tes stämmer kan inte 

bekräftas av uppsatsen men de sentida narrativen avger inte heller något uttryckligt motiv till 

stöd för en bevarad alliansfrihet. På denna punkt har nu den inledande trovärdighetsfrågan 

ställts på sin vilande spets.  

I den här uppsatsen har ingen ansats gjort till att ställa resultaten mot den empiriska 

verkligheten. Det vore således intressant att närmare granska hur de politiska narrativen 

överensstämmer med det politiska agerandet i praktiken. Resultaten av den här uppsatsen 

skulle vidare kunna ställas i relation till hur de politiska narrativen har mottagits i den 

offentliga debatten, i media eller i den parlamentariska debatten, såväl inrikes som utrikes. 

Eriksson skriver 2004 att det finns ont om studier av deltagande i den säkerhetspolitiska 

debatten men anger samtidigt att dessa frågor i regel behandlas i en anspänning mellan 

demokratisk öppenhet och säkerhetsfrågors känsliga natur (Eriksson 2004 s.83ff). Ur det 
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strategiska narrativets perspektiv vore det befogat att ställa frågor om det övriga samhället och 

den internationella omvärlden kan sägas dela eller kontradiktera de föreslagna strategiska 

narrativen. Omfattningen av denna uppsats tillåter dock inte något utökat fokus.  

För officersprofessionens yrkesutövande har denna uppsats till främsta syfte att bidra med 

perspektiv på den egna nationella identiteten. En identitet för vilken svenska trupper varhelst i 

världen står beredda att offra sina liv. I bakgrunden till denna uppsats elaborerar jag utförligt 

kring narrativens avgörande betydelse för upplevelsen av identitet och meningsfullhet. En 

svensk officer kan mycket väl ha särskild nytta för ett sådant perspektiv på sin egen identitet 

när denne står i begrepp att möta människor från andra delar av världen.  
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5. Avslutning 

5.1. Sammanfattning 

Resultaten visar på en samstämmighet inom svenska säkerhetspolitiska narrativ emellan de 

granskade socialdemokratiska och borgerliga regeringskoalitionerna. Det förekommer 

betydligt större variationer i narrativen emellan epokerna, 1980-tal och 2010-tal, än inom 

respektive granskad epok. 

 

5.2. Förslag till vidare forskning 

Inom ramen för den här uppsatsen har svensk säkerhetspolitik granskats så som den uttalats 

av socialdemokratiska respektive borgerliga regeringskoalitioner med nedslag i två 

tidsepoker. Av diskussionen finns det anledning till antagande om att narrativen inom svensk 

säkerhetspolitik genomgår betydande förändringar under de 22 åren som skiljer epokerna 

ifrån varandra. Som en naturlig uppföljning till denna uppsats skulle resultatet kunna ställas 

emot ytterligare nedslag vid 1990-tal och 2000-tal. Det vore befogat att ställa frågan om de 

politiska narrativen kan tydas som genomgående samstämmiga sedan kalla krigets 1980-tal – 

eller om det kan ha förekommit konkurrerande verklighetsbeskrivningar emellan olika 

samtida regeringskoalitioner, vilka fallit utanför omfånget av denna uppsats. En sådan utökad 

granskning skulle både komplettera och kunna nyansera resultaten av denna uppsats. 
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