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Change starts when someone sees the next step 
 

- William Drayton (1776-1846)  
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Abstract 
The purpose of this study is to examine if a change in the defence policy discourse could be 

perceived during the time for the Swedish military reform during the 1990’s. A reform that later 

effected the Swedish Armed Forces’ capacity to defend the nation. The method of the study is 

based on discursive institutionalism, and mainly on Vivien Schmidt’s former research about 

institutionalism. The method contains a discourse analysis in combination with an idea analysis, 

which include ideal types of realism and liberalism and their view on international relations. 

The analytical framework is focusing on cognitive and normative ideas, which can be found on 

three levels of generality, policy ideas, programmatic ideas and philosophical ideas. The 

material that is used for the analysis are the Swedish defence bills during the time period 1987 

to 2009 and the analysis is describing ideas in the defence policy discourse. The results indicate 

that the worldview shifted towards a more liberal view on international relations in the defence 

bill of 1992, but it was not until the defence bill of 1996 that problem definitions and solutions 

started to change in the same direction. The other defence bills have since then continued on 

the same path. The conclusion is that the changed worldview made it possible to change focus 

from national security to common security, which affected the policy solutions regarding the 

Swedish Armed Forces. 
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1. Inledning 
Omställningen av det svenska försvaret sattes igång under åren 1996-99 och följdes av en 

omfattande omstrukturerings- och avvecklingsprocess (Agrell, 2010:237). Enligt Agrell 

(2010:243) inverkade resultatet av omställningen negativt på den svenska försvarsförmågan 

redan år 2005. År 2013 påtalade Sveriges dåvarande överbefälhavare (ÖB), Sverker Göransson, 

att Sverige endast kunde försvars sig mot ett angrepp under en veckas tid (Forsberg, 2013). 

Dock avslöjade han förra året att det kommer dröja minst fem år till innan Sverige har den 

förmågan (Birgersson, 2015). Agrell (2010:241) menar att tanken med försvarsreformen var att 

försvaret skulle bli modernare, mindre och mer anpassat för internationella sammanhang då 

hotbilden förändrats. Dock blev resultatet den största militära nedrustningen på över 200 år 

(Zetterberg, 2007:160).  

 

Tidigare forskning har bland annat pekat på att möjliga förklaringar till försvarets förändring är 

paradigmskiften, att diskursen förändrats och att det skett en europeisering av försvaret (se ex. 

Andrén, 2002; Haldén, 2007; Eriksson, 2006). Dock menar Agrell (2010:244) att den 

förändrade föreställningsvärlden, läs världsbilden, ska ses som huvudförklaring till försvarets 

avveckling, och inget annat. Istället för att fokusera på nationen kom det europeiska 

säkerhetssystemet att ses som det viktigaste medlet för att bevara freden på kontinenten. Hade 

inte världsbilden förändrats hade inte avvecklingen av försvaret varit möjlig menar han. Dock 

verkar föreställningsvärlden återigen skiftat efter Rysslands annektering av Krim år 2014. Peter 

Hultqvist poängterade att den viktigaste förändringen inför försvarsbeslutet år 2015 var att 

försvaret av Sverige åter ställdes i centrum. ”Vi går nu från ett försvar inriktat på 

internationella operationer till ett nationellt fokus” (Hultqvist, 2015:133).  

 

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats kring Östersjön och Sverige står nu med ett försvar 

som inte ens kan stå emot ett angrepp i en veckas tid, om man ska tro Sverker Göransson.  Den 

här studiens bidrag till forskningen är beskriva idéerna i den försvarspolitiska diskursen sedan 

kalla krigets sena dagar, för att se om det går att finna en förändrad världsbild som kan tänkas 

ha styrt diskursen.  
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1.1 Syfte samt frågeställningar 

 

Den här studien ämnar att undersöka Sveriges försvar och omställningen av det samma som 

skedde under 90-talet. Det intressanta i fallet är att omstruktureringen av försvaret ledde till att 

nationen inte längre har kapaciteten att försvara sig själv (se ex: Agrell, 2010; Birgersson, 2015). 

Efter Rysslands annektering av Krim verkar pendeln ha svängt då Sverige återigen lägger fokus 

på det nationella försvaret istället för på internationella operationer. Hur kommer det sig 

egentligen att vi idag är i en situation, där till och med den förre ÖB:n deklarerar att vi inte kan 

försvara oss? Hur har idén om det svenska försvaret förändrats sedan kalla kriget fram tills idag? 

Berodde försvarsomställningen på en ny föreställningsvärld, som Agrell (2010:244) pekar på? 

Vilka idéer framkommer i den ekonomiska styrningen av försvaret under denna tidsperiod? 

Syftet för den här studien blir därför att undersöka ifall en förändring i den försvarspolitiska 

diskursen kan skådas i samband med den reform som har lett till utfallet att Försvarsmakten 

idag inte har kapaciteten att försvara Sverige.  

 

För att besvara studiens syfte blir frågeställning som följande:  

• Har världsbilden i försvarsdiskursen förändrats sedan 90-talet fram till 2009? 

• Har idéer kring problemdefiniering och problemlösning förändrats i den 

försvarspolitiska diskursen sedan 90-talet fram till 2009? 

o Om ja, på vilket sätt förändrades idéerna och vilka konsekvenser gav det? Hur 

legitimerades och presenterades i så fall idéförändringen?  

 

Agrell menar att en förändrad föreställningsvärld var direkt avgörande för avvecklingen av 

försvaret och genom att ställa dessa frågor är förhoppningen att finna eventuella förändringar 

av idéer och diskurser gällande försvaret. Frågorna blir då hur idéerna sett ut, hur föreställningar 

om en förändrad omvärld presenterats inom ramen för institutionen, hur dessa idéer 

kommunicerats och ifall det kan ha lett till en radikal förändring av försvarsorganisationen. 
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1.2 Disposition 

 
Kapitel 1 ger en introduktion till uppsatsen och övergår sedan i syfte samt frågeställningar. I 

kapitel 2 presenteras tidigare forskning, där fokus ligger på svensk försvars- och 

säkerhetspolitik, dess förändring och följderna av förändringen. Kapitel 3 berör studiens 

forskningsdesign, ambition och tillvägagångssätt. I kapitel 4 presenteras teori och metod samt 

de analytiska ramverk som studien grundar sig på, vilket sedan övergår till kapitel 5 där 

materialet presenteras. I kapitel 6 går det att följa analysen av det material som ingår i 

undersökningen. Resultaten av analysen presenteras sedan i kapitel 7, vilket sedan leder till 

studiens avslutande del i kapitel 8 där diskussion och slutsats redogörs.  
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2. Tidigare forskning  
Det här kapitlet har tre syften. Det första att bereda marken kring det som skrivits om svensk 

försvars- och säkerhetspolitik under kalla kriget och framåt. Det andra är att klargöra vilka 

förändringar som skett under samma tid och hur dessa förändringar förklarats av tidigare 

forskning. Det tredje syftet är att påvisa forskningsluckan inom ämnet. 

 
2.1 Kalla krigets slut   
 

I slutet av 1980 – talet styrdes den svenska försvars- och säkerhetspolitiken till stor del av läget 

i omvärlden och relationen mellan de båda supermakterna Sovjetunionen och USA. Sverige 

skulle undgå att dras in i en konflikt mellan blocken genom att föra en neutralitetspolitik. Den 

svenska neutraliteten skulle göras trovärdig genom militär alliansfrihet och ett starkt försvar 

(Bjereld, Johansson & Molin, 2008:27-34). Dock var Sverige under denna tid ekonomiskt 

beroende av västblocket vilket minskade trovärdigheten för den svenska neutraliteten och 

Sverige försökte hantera beroendet genom att bland annat upprätta självförsörjning inom 

jordbruket och vapenindustrin (Bjereld, 2011:40). För att upprätthålla trovärdigheten för 

neutralitetspolitiken var den svenska linjen under kalla kriget även att avstå från 

säkerhetspolitiska samarbeten i fredstid (Doeser, 2012:186). Sverige låg geografiskt närmre 

Sovjetunionen men både ideologiskt och politiskt närmre USA och dess allierade. Det menades 

att den svenska neutralitetspolitiken gjorde Sovjetunionen mindre oroat för NATO:s (North 

Atlantic Treaty Organization) gränser och möjliggjorde även att Sverige kunde kritisera både 

USA och Sovjetunionen för deras agerande på den internationella arenan (Möller, 2011:112). 

Samtidigt menades det att de båda supermakterna hade strategiska intressen i Nordeuropa. 

Sovjetunionen påstods ha ett särskilt intresse att säkra den egna närvaron i Östersjön. Denna 

världsbild genomsyrade, enligt Agrell (2010:68), det svenska försvarets utformning under slutet 

av 1980 – talet. Dock menar Agrell (2016:71) att det fanns stora problem inom Försvarsmakten 

under senare delen av 1980 – talet. En rapport som presenterades 1988, 

Försvarsmaktsutredning 88, visade att försvaret befann sig i en allvarlig ekonomisk kris och att 

1987 års försvarsbeslut därför inte kunde genomföras i sin helhet. Krisen hade uppkommit 

genom en lång tids underfinansiering av försvaret vilket lett till brister i materiell, utbildning 

och beredskap. Lösningen blev att reducera krigsorganisationen fram till 1992 (Agrell, 

2010:58).  
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När kalla krigets hade tagit slut, Sovjetunionen och Warszawapakten fallit och Tyskland 

återförenats förändrades hotbilden för svensk del. Det var nu svårt att föreställa sig ett krig i 

närområdet som Sverige skulle behöva förhålla sig neutralt mot. Sovjetunionen ingick inte 

längre i hotbilden, utan den gällde nu mer geografiskt avlägsna hot, vilket gjorde att neutralitet 

inte längre ansågs vara det bästa sättet att värna om svenska säkerhetspolitiska intressen 

(Bjereld, 2011:45). Trots dessa händelser var försvarsorganisationen i stort oförändrad i början 

av 1990 – talet. Försvarsbeslutet 1992 slog fast att det svenska försvaret skulle reduceras något 

men samtidigt skulle resterande del förstärkas med ny teknologi och utrustning för att förstärka 

den omoderna organisationen (Agrell, 2010:97). Anledningen till att organisationen inte 

förändrades mer var för att kalla krigets förutsägbarhet hade bytts mot en oförutsägbarhet på 

den internationella arenan där i synnerhet Rysslands och dess randstaters framtida utveckling 

var förenad med stor osäkerhet. Ryssland antogs minska sina styrkor i Centraleuropa men 

däremot bevara sina styrkor i Nordeuropa för att försvara egna intressen (Agrell, 2016:131-

132). Inbördeskriget i det forna Jugoslavien visade att det fanns nya hot på den europeiska 

kontinenten i form av regionala och lokala konflikter mellan etniska och religiösa grupper. Det 

blev en drivkraft för Sverige att bidra till ett nytt krishanteringssystem med grund i den 

Europeiska unionen (EU). Det gjorde att Sverige tog ställning för att reformera det nationella 

försvaret mot en mer internationell inriktning år 1991 (Doeser, 2012:201). Ångström (2010:173) 

menar att Sverige innan kalla krigets slut endast deltagit i FN:s (Förenta Nationerna) militära 

operationer, men att det ändrades efter kalla kriget då Sverige både deltagit i operationer ledda 

av NATO och EU.  

 

Två avgörande förändringar skedde i svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik under 1990 – 

talet. Sverige gick med i Partnerskap för fred (PFF), som är en samarbetsform mellan enskilda 

stater och NATO, och 1995 gick Sverige med i EU (Bjereld, 2011:45; Dalsjö, 2010:66). Det är 

också efter dessa händelser som brytpunkten för det svenska försvaret uppstod. 1996 års 

försvarsbeslut var det första som på allvar tog ställning till hur försvaret skulle inriktas på lång 

sikt, och vad som skulle hända med den gamla organisationen. Försvarsbeslutet tryckte på 

behovet av att bredda definitionen av hot och risker då kalla krigets dagar var över och nya hot 

uppkommit i dess ställe. Det säkerhetspolitiska läget hade förbättrats efter kalla kriget och 

utvecklingen skapade både möjligheter och skyldigheter att minska försvarskostnaderna 

(Agrell, 2016:140, 141). Försvaret hade i slutet av 1990 - talet moderniserats och tillförts ny 

utrustning. Det var ett dyrt försvar, samtidigt som den politiska ambitionen var att minska 

försvarskostnaderna. Det ledde till växande budgetunderskott, där ett av problemen var att det 
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rådde obalans mellan mål och medel. Hotet fanns inte kvar ifrån öst, men samtidigt skulle 

personal utbildas och försvarsorganisationen förses med modern utrustning. Det var svårt att 

legitimera försvarets utformning inom ramen för gällande säkerhetspolitik och 

omvärldstolkning, menar Agrell (2010:104, 105).  

 

2.2 Försvarsreformen 
 
Försvarsreformen som skulle göra försvaret bättre lämpat för det nya säkerhetspolitiska läget 

sattes igång under åren 1996-99 och följdes av en omfattande omstrukturering och avveckling 

(Agrell, 2010:237). Övergången från invasionsförsvaret till ett internationellt inriktat 

insatsförsvar har medfört att Sverige bevittnat den största militära nedrustningen under två sekel, 

enligt Zetterberg (2007:260).  

 

Enligt Agrell (2010:244) var huvudorsaken till försvarets omorganisering och avveckling en 

förändrad världsbild där det europeiska säkerhetssystemet numera sågs som en permanent 

fredsordning. Han skriver:  

 

Så om vi någonstans skall söka huvudförklaringen till varför det gick som det gick 

så är det inte bland 1990-talets reformivrare, i den självgående 

avvecklingsprocessen eller i svagheterna i försvarsplaneringen utan i den 

föreställningsvärld som successivt kom att genomsyra allt detta. Utan den hade 

inte avvecklingen […] betraktats som en politisk och fackmannamässig icke-

fråga fram till 2008 (Agrell, 2010:244).  

 

Agrell (2016:251, 252) skriver att Sveriges sätt att förhålla sig till säkerhetsdilemmat förändrats 

sedan kalla krigets slut. Säkerhetsdilemmat definierar han som åtgärder som är till för att öka 

statens säkerhet, men som istället kan öka riskerna. Kalla krigets slut innebar inte att 

säkerhetsdilemmat försvann, utan gav nya möjligheter att hantera det, där Sveriges medlemskap 

i EU blev det avgörande steget för hur dilemmat skulle lösas. Även Bjurner (2010:50) menar 

att medlemskapet i EU har varit av grundläggande betydelse avseende budgeten, organisationen, 

beredningsarbetet och beslutsprocesserna för svensk säkerhetspolitik. Det säkerhetspolitiska 

läget förändrades markant för Sveriges del efter kalla kriget. Det var en hoppingivande tid där 

Ryssland gick mot ökad demokrati, Warszawapakten hade upplösts och berlinmuren fallit. 

Istället för fullskalig invasion talades det om möjliga gränstvister och hot med 
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ockupationsartade ingrepp. Hotbilden breddades och gällde nu även bland annat massflykt, 

terrorism och risker gällande försörjningen. Dock var utvecklingen på Balkan skäl till oro, men 

även södra Kaukasus och Mellanöstern ansågs kunna ge upphov till allvarliga indirekta effekter 

på Sveriges säkerhet. Det var således en helt ny säkerhetspolitisk karta från början av 1990 – 

talet (Bjurner, 2010:38, 39). Den svenska säkerhetspolitiken har inte förändrats i den graden 

sedan andra världskrigets slut och förändringen visar att det inte endast var ett skifte i fokus, 

utan snarare ett paradigmskifte, menar Bjurner (2010:37). 

 

Agrell (2016:248) skriver att det skedde en glidning från uttalad försiktighet till en uttalad 

övertygelse om en ny säkerhetsordning, som gjorde att de tidigare hotparametrarna förlorade 

sin relevans eller sågs som element i en säkerhetsordning. Även Agrell menar att en möjlig 

förklaring till detta är att det skett ett paradigmskifte. Paradigmskiftet innebär att olikartad och 

motsägelsefull information kan tolkas på ett annat sätt än det gjort tidigare. Det nya paradigmet 

gör även att en ny tolkningsram inrättas och därmed en ny vetenskaplig ortodoxi. Kalla krigets 

paradigm levde kvar i försvagad form över försvarsbeslutet år 1996 men trängdes sedan bort 

av ett paradigm som grundade sig på säkerhetsgemenskap. Skiftet innebar att det tidigare 

paradigmets tolkningar stöttes bort och ansågs vara irrelevanta eller ovetenskapliga (Agrell, 

2016:248). Paradigmskiften är även något Andrén (2002:196-200) pekar på. Det har enligt 

Andrén skett tre paradigmskiften i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Det första 

paradigmskiftet kom i och med att neutralitetspolitiken utgick, trovärdighetskriterierna för 

neutralitetspolitiken hade avvecklats i och med det svenska engagemanget i EU. Det andra 

paradigmskiftet var när kvalitet föregick kvantitet. Att även invasionsförsvaret ställdes åt sidan 

hör till detta paradigmskifte. Det sista paradigmskiftet gäller främst säkerhetspolitiken, där 

totalförsvarets innehåll anpassats allt mer för Sveriges växande internationella beroende.   

 

Eriksson (2006:205) argumenterar för att Sveriges försvarspolitik har blivit europeiserad i sin 

doktorsavhandling Europeanization and Governance in Defence Policy, The case of Sweden. 

Det har lett till nya villkor för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Det har skett en 

europeiseringen av hur man ser på problem, lösningar och deltagande vilket utgör ett skifte från 

den svenska politiken under kalla kriget. Eriksson menar att europeiseringen kan tillhandahålla 

en del av förklaringen till den förändring som skett i den svenska försvarspolitiken. Haldén 

(2007:76-91) skriver att diskursen i försvars- och säkerhetspolitiken förändrades under 1990 – 

talet. I slutet av 1990 – talet var tiden mogen för att omvärldsförändringarna skulle få genomslag 

i Försvarsmakten i form av en omfattande nydaning. Sverige var aktivt deltagande i byggandet 
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en europeisk säkerhetsstruktur och anammandet av ett vidgat säkerhetsbegrepp gjorde den 

internationella dimensionen högt prioriterad i säkerhetspolitiken. Det traditionella 

invasionshotet hade tonats ner medan en ny och breddad hotbild istället tagit plats. Det var dags 

att det förändrade säkerhetspolitiska synsättet också gav utslag på försvarspolitiken, enligt 

Haldén (2007:91).  

 

Enligt Åkerström (2008:92) är den svenska försvarspolitiken en tydlig del av svensk 

utrikespolitik idag. Istället för att vara förberedd på ett angrepp är försvarets uppgift nu att aktivt 

påverka, även om det sker långt från Sverige. Hur Sverige agerar idag ses som ett uttryck för 

hur man ser på världen, skriver Åkerström (2008:93). De internationella insatserna har blivit 

den huvudsakliga uppgiften för försvaret. Sedan 1990 – talet har förbanden minskat med 90 

procent i Sverige, samtidigt som antalet bataljoner minskat med 50 procent, menar Åkerström 

(2008:23, 24). Dock har Sveriges försvarsbudget inte förändrats i samma utsträckning. Från 

1987 till 2006 minskade försvarsanslagen endast med 9 procent räknat i fasta priser. Att jämföra 

satsningarna på försvaret med bruttonationalprodukten ger en felaktig bild då det inte finns 

något samband mellan en ökade inkomster och ökade försvarsanslag, menar Åkerström 

(2008:19).  

 

2.3 Sammanfattning  
 
Tidigare forskning har pekat på att det skedde ett skifte i försvars- och säkerhethetspolitiken 

under 1990 – talet. Det har talats om paradigmskiften där en ny tolkningsram inrättats som 

ortodoxi och därmed stött bort det tidigare paradigmet. Det har även talats om att diskursen 

förändrades i slutet av 1990 – talet vilket möjliggjorde försvarspolitiska förändringar. 

Europeisering är ytterligare en faktor som kan erbjuda en del av förklaringen till förändringen 

i försvarspolitiken. Dock påvisas det att försvarsanslagen inte minskat i den grad som ofta 

påpekas. Det menas även att Sveriges praktiska agerande idag, ses som ett uttryck för hur man 

ser på världen. Har det då också skiftat sedan kalla kriget? Agrell (2010) menar att 

huvudförklaringen till försvarets omorganisering och avveckling inte bör sökas någon 

annanstans än i den nya föreställningsvärlden som växte fram under 1990 – talet. Den här 

studien ämnar därför att kumulativt bidra till den tidigare forskningen genom att undersöka hur 

idéerna skiftat i den försvarspolitiska diskursen sedan kalla kriget och ifall det går att finna en 

förändrad världsbild som kan tänkas styrt utvecklingen av Försvarsmakten.   
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3. Forskningsdesign 
 
Studien kommer vara av beskrivande karaktär då frågorna blir hur idéerna sett ut, om de 

förändrats, hur de i så fall förändrats och hur förändringen legitimerats. Det viktiga med en 

beskrivande studie är att möjliggöra slutsatsdragring som inte är direkt utsagt i materialet. 

Meningen är inte att referera, utan att bidra med ny kunskap (Esaiasson et al., 2012:36, 37). 

Beskrivande analyser har fått utstå en del kritik då beskrivningen anses vara ett delmål på vägen 

mot förklaringen. Esaiasson et al. (2012:136) anser dock att den attityden gentemot beskrivande 

studier är missvisande då det inte alls behöver vara en enklare uppgift att utföra en sådan studie, 

de menar att man inte behöver vara skickligare för att förklara än för att beskriva. Flyvbjerg 

(2006:227) skriver att den tyska termen för vetenskap, Wissenschaft, bokstavligen betyder att 

erhålla kunskap, och att en beskrivande studie naturligtvis bidrar till den processen. Den här 

studien ämnar att kumulativt bidra till forskningen kring Försvarsmaktens reform genom att 

fokusera på idéer och dess förändring under denna tid. Det är även intressant ur ett 

utomvetenskapligt perspektiv då man ställer sig frågan hur det kommer sig att Sverige nu 

befinner sig i en situation där man inte längre anses ha kapaciteten att försvara landet. 

Förhoppningen är att öka förståelsen för den processen. 

 

För att besvara studiens forskningsfråga och frågeställningar kommer en kvalitativ textanalys 

att tillämpas. Textanalysen kommer att utgöras av ett analytiskt ramverk som bygger på Vivien 

Schmidts arbeten kring diskursiv institutionalism (DI). Varför DI valts är för att den till skillnad 

mot andra institutionella teorier har ett starkt fokus på idéers innebörd, vilket ligger i linje med 

uppsatsen frågeställningar. Vivien Schmidt anses vidare vara den som främst utvecklat den 

diskursiva institutionalismen (Peters, 2012:112), vilket gjorde valet av hennes arbeten naturligt. 

Det analytiska ramverket i denna studie innehåller en diskursanalys samt en idéanalys med 

idealtyper. Idéanalysen kommer att användas för att systematisera innehållet i texterna 

(Esaiasson et al, 2012:211), medan diskursanalysen kommer att användas för att närmare 

beskriva idéer i diskursen och deras förhållande till varandra. Varför de två tillvägagångssätten 

valts har att göra med valet av teori. DI kan sägas vara både en teori och metod för att studera 

institutionell förändring (Rayroux, 2014:387). Fokus ligger här på idéers betydelse, där 

institutionell förändring och idéförändring inom diskursen antyds gå hand i hand. För att fullt 

ut beskriva idéerna i diskursen menar DI att olika analysredskap kan användas, däribland 

diskursanalys och idéanalys (se ex. Schmidt 2002, 2010a, 2014). DI menar att politiska problem 

måste definieras på ett visst sätt för att lösas (Peters, 2012:115; Schmidt, 2008:313) och 
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diskursanalysens syfte blir därför att beskriva hur problemen definieras och legitimeras i 

diskursen, medan idéanalysens syfte blir att beskriva vad som styr definieringen av problemen. 

Genom DI:s antagande att idéer spelar roll för institutionell förändring är förmodan att det också 

går att finna ett skifte av idéer i den svenska försvarspolitiska diskursen, sett till den omställning 

som försvaret genomgått. Även Agrells (2010:244) antydan att föreställningsvärlden skiftat 

ligger till grund för den approach som valts. För att kunna analysera och beskriva den svenska 

försvarspolitiska diskursen kommer DI därför att användas som analytiskt ramverk. Meningen 

är inte att försöka förklara den förändring som skett, utan beskriva de idéer som florerat i den 

försvarspolitiska diskursen sedan kalla kriget fram tills idag, för att på så vis se om det skett en 

idéförändring i anknytning till försvarets reform. Studien kommer därför att vara av komparativ 

art då det kommer att utföras en jämförelse av hur diskursen förändrats över tid.  

4. Teori & Metod 
 

Varför teori och metod här har blivit ett gemensamt kapitel är för att DI utmynnar i en metod 

för att studera idéer (se ex. Rayroux, 2014:387). Meningen är alltså att teori och metod ska 

vävas samman. Analysramen för metoden presenteras i kapitel 4.1.4.1 samt 4.1.4.2 och leder 

sedan till ytterligare ett metodologiskt redskap i form av idéanalysen, som presenteras i kapitel 

4.2. Det är igenom dem som tolkningen av materialet kommer göras.  

 
4.1 Diskursiv Institutionalism  
 
Huvudinriktningen för diskursiv institutionalism (DI) är att idéer är grunden till institutioner. 

Inriktningens fokus är hur idéer formar institutioner och individers beteende inom institutionen. 

Den grundläggande logiken är att institutioner definieras av idéer och på de sätt som dessa idéer 

kommuniceras. Termen institution betyder här gemensam förståelse och föreställning.  

 

Medan förklaringar som baseras på intresse har varit dominant inom statsvetenskapen finns det 

också en signifikant gren som betonar idéer som oberoende källor till förklaring, vilket DI gör. 

Det är en alternativ väg för att förstå komplexiteten i offentliga insatser och de institutioner som 

är involverade i denna process, menar Peters (2012:113). Institutioner definieras i stort som 

idéer och normer, och skapandet av institutioner bygger i stort på inpräntningen av en 

uppsättning av värderingar mellan de framtida medlemmarna. DI fokuserar på kommunikation 

och idéer samt hur de inverkar på institutioner. Den grundläggande logiken är att politiska 

problem måste definieras på ett visst sätt för att lösas. Om det finns alternativa lösningar till 
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detta problem kommer inramningen av problemen bestämma på vilket sätt de kommer att lösas 

(Peters, 2012:115).  

 

4.1.1 Hur idéer fungerar 
DI har ett starkt fokus på diskursers och idéers innebörd när det kommer till hur institutioner 

fungerar, varför de etableras, varför de förändras och varför vissa institutionella arrangemang 

tenderar att lyckas medan andra inte gör det (se ex. Schmidt, 2002, 2008, 2010a). Idéer är enligt 

DI det essentiella innehållet i diskurser och de finns på tre olika generalitetsnivåer, men det 

finns även olika typer och former av idéer (Schmidt, 2010b:3). De tre generalitetsnivåerna är 

policys, program och filosofier. De olika typerna av idéer är kognitiva och normativa. 

 

Den första generalitetsnivån är policys. Den omfattar specifika policys eller policylösningar 

som föreslagits av beslutsfattare. Den andra nivån inbegriper mer generella program som ligger 

till grund för policyidéer. Dessa kan bland annat komma i formen av ramar och referenser som 

gör det möjligt för policyaktörer att konstruera och rekonstruera visioner om världen, vilket gör 

att de också kan placera sig själva i världen. De kan vara paradigm som reflekterar de 

underliggande antagandena eller organiserande principerna som styr politiken, men de kan även 

vara formade som programmatiska övertygelser som opererar i utrymmet mellan 

världsåskådning och specifika policyidéer. Programmatiska idéer är mer grundläggande 

policyidéer eftersom de definierar problemen som ska lösas av sådana policys, de definierar de 

frågor som ska beaktas, men även normerna, metoderna och instrumenten som ska appliceras  

(Schmidt, 2008:306).  

 

Den tredje generalitetsnivån innefattar allmänna filosofier, och idéer på denna nivå kan även 

kallas för, bland annat, världsåskådning eller allmänna åsikter. Idéer som ligger på denna 

generalitetsnivå ligger till grund för policys och program med organiserande idéer, värderingar 

samt principer för kunskap och samhället (Schmidt, 2008:306; Schmidt, 2010b:3). Filosofier, 

även kallade världsbilder, genererar mentala ramar inom vilka människor kan ordna och förstå 

världen de lever i. De tillhandahåller abstrakta riktlinjer, generella betraktelsesätt och sätt att 

tänka på (Berman, 1998:20). Policy-och programidéer kan ses som förgrund, eftersom dessa 

debatteras och diskuteras regelbundet, medan filosofiska idéer generellt ligger i bakgrunden 

som underliggande antaganden som sällan bestrids förutom i kristider. Policyidéerna är de som 

är mest lättföränderliga, de programmatiska är svårare att förändra, medan de filosofiska 

idéerna är de mest svårföränderliga då de genomsyrar hela samhället enligt Schmidt (2008:306). 
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Schmidt (2011:109-112) menar att även om policyidéer är de som är de lättaste att förändra, är 

de ofta del i ett mer övergripande set av programmatiska idéer som kan förändras både 

revolutionärt och evolutionärt. Att dessa förändras kan i sin tur ha att göra med att de 

bakomliggande filosofiska idéerna, världsbilderna, förändrats. Schmidt (2008:308) föreslår att 

ett Weberianskt tillvägagångssätt kan vara bra för att komma åt världsbilderna i diskursen. Det 

gör att ytterligare analysredskap krävs, vilket kommer att ske i formen av idéanalys med 

idealtyper som kan ses i kapitel 4.2.    

 

Idéer innehåller två olika typer av idéer, nämligen kognitiva och normativa idéer. Generellt sätt, 

menar Schmidt (2010b:7), tenderar policy och programmatiska idéer att rättfärdigas genom 

kognitiva argument, medan de filosofiska idéerna som oftast ligger bakom dem tenderar att 

legitimeras genom normativa argument som vädjar till värderingar och lämplighet. De 

kognitiva idéerna rättfärdigas i termer av intressebaserad logik och nödvändighet, medan de 

normativa idéerna alltså legitimeras genom att vädja till värderingar och lämplighet (Schmidt, 

2010a:3). De kognitiva idéerna klargör vad som är, och vad som kan göras. De normativa 

indikerar vad som är bra och dåligt med vad som är, i skenet av vad som borde göras. De 

kognitiva idéerna talar till hur policys erbjuder lösningar till de problem som finns, hur 

programmen definierar de problem som ska lösas och identifierar metoderna som ska lösa dem. 

De talar även till hur både policys och program kopplas samman i den djupare kärnan av 

principer och normer av relevanta vetenskapliga discipliner eller tekniska metoder (Schmidt, 

2008:307). De normativa idéerna fäster istället värderingar till politiska handlingar och tjänar 

till att legitimera politiken i ett program genom referenser till deras lämplighet, vilket ofta är 

styrt av de filosofiska idéerna. I kontrast till de kognitiva idéerna talar de normativa idéerna till 

hur policys möter allmänhetens förväntningar och ideal, hur program genljuder med en djupare 

kärna av principer och normer i det offentliga livet, vilket antingen kan vara nya framväxande 

värderingar i ett samhälle eller långvariga värderingar i den sociala repertoaren (Schmidt, 

2008:307).  

 

4.1.2 Institutionell förändring  
DI menar att Institutioner kan förändras både revolutionärt och evolutionärt och det rör sig om 

hur idéer förändras och varför, samt hur det påverkar institutionen i fråga. Den evolutionära 

förändringen sker när det inträffar inkrementella förändringar i de idéer som styr diskursen, likt 

det som beskrivits ovan. De revolutionära förändringarna kan till exempel ske när det råder 

perioder av osäkerhet, då aktörernas gamla institutioner misslyckats och institutionerna måste 
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omformuleras, eller när ett utmärkt tillfälle för förändring uppenbarar sig och sökandet efter ett 

nytt policy program startar (Schmidt, 2002:225; Schmidt, 2008:316;  Schmidt, 2010b:5). Dock 

behöver inte institutioner förändras, då de kan influeras av bland annat sina föregångares beslut 

vilket kan begränsa idéerna, diskurserna och handlingarna (Schmidt, 2008:312). Det behöver 

inte heller vara de ”bästa” idéerna som slår igenom, utan det har att göra med hur idéerna 

förmedlas genom den interaktiva processen, vilket kan leda till att ”dåliga” idéer lyckas 

(Schmidt, 2008:307, 309). Diskursen är den interaktiva processen som gör det möjligt för 

aktörer att förändra institutioner. Detta eftersom diskursens deliberativa natur tillåter aktörerna 

att förstå institutioner och att tala om institutioner som objekt på avstånd och att åtskilja sig 

ifrån dem även när de använder dem (Schmidt, 2008:316; Schmidt, 2010b:13). Diskurs är dock 

inte endast vad som sägs utan inkluderar också till vem det sägs till, hur det sägs, varför det 

sägs och var det sägs i processen av policykonstruktion och politisk kommunikation med 

allmänheten (Schmidt, 2008:310).  

 

Den interaktiva processen som är involverad i att artikulera en diskurs är lika viktig som 

diskursens idémässiga innehåll, och det finns två typer av denna interaktiva process, nämligen 

koordinerande och kommunikativ. Det koordinerande steget innefattar aktörer som är ansvariga 

för att generera och propagera för idéer mellan de andra medlemmarna (Schmidt, 2002:232). 

Den kommunikativa diskursen, som kommer att undersökas i denna studie, sker i den politiska 

sfären och innefattar individer och grupper som är involverade i presentation, överläggning och 

legitimering av politiska idéer för att övertala allmänheten (Peters, 2012:116; Schmidt, 

2008:310). Inom denna sfär är det främst politiska aktörer, vilket kan vara politiska ledare, 

regeringens talesmän och partiaktivister som kommunicerar med allmänheten angående de 

policyidéer och program som utvecklats i den koordinerande diskursen (Schmidt, 2002:232; 

Schmidt, 2008:310).  

 

Att spåra den diskursiva processen av koordinering och kommunikation är ett sätt att visa varför 

idéer kan lyckas eller misslyckas med att påverka förändring. Men diskurser och idéer behöver 

inte alltid ha betydelse menar Schmidt (2008:311), eftersom det alltid finns idéer och diskurser 

och bara vissa av dessa förespråkar förändring. Därför är det viktigt att undersöka hur diskurser 

som förespråkar förändring lyckas. Schmidt (2002:253) skriver att institutionell förändring kan 

förklaras genom att studera aktörers idéer och diskurser över tid. Schmidt (2008:311) menar att 

idéer och diskurser kan verka som kausala influenser. Institutionell förändring kan förklaras av 

många faktorer som samspelar, och diskurs bör därför ses som en av många variabler som kan 
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påverka förändring. Det menas att institutionell förändring och diskursiv förändring går hand i 

hand. Förändras inte diskursen, kommer institutionen sannolikt inte heller att förändras 

(Schmidt, 2008:313-319).  

 

4.1.3 Kritik mot metoden  
Svagheterna med DI är att den kan ha ett alltför starkt fokus på idéer. Peters (2012:125) skriver 

att många politikområden formas av idéer där ekonomi och välfärdsstaten utgör bra exempel, 

men däremot finns det också många politikområden som inte har inte en så klar koppling till 

idéer. Schmidt (2008:305-312) skriver dock själv att andra saker kan ha betydelse för utfallen 

men att idéer också kan ligga till grund för dem. Hon menar att det alltid finns idéer, men att 

endast vissa förespråkar förändring. I och med att idéer förmedlas diskursivt går det även att 

spåra dessa genom att kategorisera dem. Kritiker menar även att intresse är en faktor som DI 

saknar när det kommer till att förklara hur aktörer fungerar. Peters (2012:125) skriver att det är 

inte särskilt svårt att identifiera vilket intresse en aktör har i den politiska processen vilket gör 

det lättare att länka intresse till politiska val än att länka idéer till det samma. Något även Bell 

(2011:889) håller med om. Dock beskriver Schmidt (2010a:3) att de kognitiva idéerna 

rättfärdigas i termer av intressebaserad logik och nödvändighet. Intresse är således idéer 

(Schmidt, 2008:322). Genom att analysera de kognitiva idéerna kan detta intresse framkomma.  

 

Ytterligare problem med DI är, enligt Peters (2012:125), att det kan finnas olika sorters idéer, 

normativa, empiriska och teoretiska, vilket gör det svårare att analysera diskurser och dess roll 

i institutioner. Även här går det att argumentera för att det går att undvika detta problem, 

eftersom idéer just delas upp i kognitiva och normativa idéer. De delas även in i tre olika 

generalitetsnivåer vilket gör det lättare att kategorisera dem. En annan kritik som Peters 

(2012:125) lägger fram är det alltid finns många idéer, vissa väljs men inte andra, och att 

processen som leder fram till detta val är oklar. Ytterligare kritik till teorin är huruvida de 

diverse idéerna inom institutionen kan producera något annat än debatt. Problemet blir alltså 

hur man omvandlar diskurser och idéer till beslut (Peters, 2012:115, 119). Schmidt (2008:30-

313) menar att det är diskursen som leder fram till dessa val. Hur idéerna förmedlas är av största 

vikt, men även den institutionella kontexten är viktig. Arbetet blir således att kategorisera idéer 

i diskursen i olika fack, vilket berättar var man ska leta och vad man ska leta efter. Denna studie 

kommer inte heller att försöka förklara hur det kommer sig att ett visst beslut tas, i termer av 

orsak och verkan (kausala influenser), utan endast beskriva vilka idéer som framkommer i 
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texterna. Däremot grundar sig studien på teorins antagande att idéer spelar roll för institutionell 

förändring, där de filosofiska idéerna styr hur de andra generalitetsnivåerna utformas.   

 

Bell (2011:884) anser också att DI har ett för stort fokus på idéer och därför missar 

institutionernas strukturella variabler som formar människor. Dock menar han även att idéers 

betydelse har getts för liten uppmärksamhet i studiet av institutioner och att Schmidt därför har 

rätt att belysa vikten av konstruktivistiska insikter (Bell, 2011:906). Även om DI har fått utstå 

viss kritik för dess fokus på idéer, är det ändå just idéerna som är av intresse i denna studie. 

Förhoppningen är att DI:s analytiska ramverk ska bidra till en bra beskrivning av idéerna i 

diskursen och hur de har förändrats över tid. Som tidigare nämnt är inte avsikten att förklara 

förändringen utan att beskriva den och därför har DI valts som tillvägagångssätt, vilket passar 

väl överens med forskningsfrågan.  

 

4.1.4 Operationalisering  
Genom att analysera idéer på de tre olika generalitetsnivåerna, om de förändrats, hur de 

förändrats och hur förändringarna motiverats i diskursen, kan det vara möjligt att finna 

referenser till en förändrad föreställningsvärld, såsom Agrell påpekat. Föreställningsvärlden 

antas här betyda ett system av föreställningar om världen och tillvaron, ”världsbild”. Det då 

han själv använder ”världsbilden” i vissa formuleringar (se ex. Agrell, 2010:244). De 

programmatiska idéerna anses vara viktiga då dessa enligt DI, gör det möjligt för policyaktörer 

att konstruera och rekonstruera visioner om världen, vilka kan influeras av filosofiska idéer, 

världsbilder. Policyidéerna har oftast en stark koppling till de programmatiska idéerna, då de är 

specifika lösningar på de problem som slås fast i de programmatiska. Materialet som denna 

undersökning kommer att analysera är försvarsbesluten, vilka presenteras i kapitlet material. 

Försvarsbesluten har valts eftersom de är en del av den kommunikativa diskursen, en del i hur 

försvarspolitiken legitimeras. De klargör vilka eventuella ändringar som kommer att ske, varför 

de kommer att ske och hur det ska gå till (se ex. Proposition 2008/09:140). Genom att analysera 

dem är förhoppningen att se om och på vilket sätt idéer på de olika generalitetsnivåerna 

influeras av varandra. Som tidigare nämnt är antagandet att de programmatiska idéerna styr 

vilka policyidéer som skapas, medan de filosofiska idéerna ligger till grund för både policys 

och program (Schmidt, 2008:306; Schmidt, 2010b:3). Att analysera försvarsbesluten skulle 

därför kunna argumenteras passa bra för att försöka finna en förändring i föreställningsvärlden, 

då det är de filosofiska idéerna som styr hur program och policys utformas. De operationella 

komponenter som valet föll på blev de som är viktiga för att beskriva idéer och dess förändring, 
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medan indikatorer som används för att förklara förändring, som kausala influenser, valdes bort 

med tanke på studiens syfte. 

 

För att kunna analysera idéerna vidare krävs ytterligare kategorisering av idéer överlag, vilket 

gör att de kognitiva och normativa idéerna kommer att inkluderas i analysen. I och med att idéer 

är det essentiella innehållet i diskurser går det således att analysera diskurser med hjälp av att 

kategorisera idéer i kognitiva och normativa fack. Det betyder inte att en utsaga är det ena eller 

andra, utan en och samma utsaga kan innehålla både kognitiva och normativa idéer. Det blir 

följaktligen ett sätt att sortera materialet.  

 

4.1.4.1 Analysram gällande idéers generalitetsnivå 
 

• Policyidéer – Specifika policys eller policylösningar som föreslås av beslutsfattare. Berörs främst av 

kognitiva idéer.  

• Programmatiska idéer – Ligger till grund för policyidéer; Definierar problem som ska lösas genom 

policys, de frågor som ska beaktas, mål som ska uppnås, de normer, metoder och instrument som ska 

tillämpas, samt idealen som ramar in mer omedelbara politiska idéer som föreslagits för att lösa ett visst 

problem (Schmidt, 2008:306). De programmatiska idéerna är mer generella beskrivningar om problem 

och hur de ska lösas. Här blir frågan ifall de generella beskrivningarna om problemen och hur de ska 

lösas förändrats, samt hur de har förändrats. Berörs främst av kognitiva idéer.  

• Filosofiska idéer – Här återspeglas världsbilder, ideologier, filosofiska principer, allmänna filosofier, 

normativa värderingar eller diskurser som ligger till grund för kärnuppfattningar om individer och 

samhälle, om hur världen fungerar och vad som därför är lämpliga åtgärder i världen. Influerar både 

policys och program (Schmidt, 2014:194). Kommer att analyseras med hjälp av idealtyper för liberalism 

och realism. Berörs främst av normativa idéer.  

 

Schmidt (2002; 2014) använder sig av keynesianism och neoliberalism i sina studier för att visa 

hur idéer gällande ekonomisk politik influeras av dessa. Keynesianismen och neoliberalism är 

ismer som gäller ekonomi och passar därför in i den kontext som Schmidt undersöker. I den här 

studien är kontexten försvarspolitik och för att undersöka de filosofiska idéerna, världsbilderna, 

kommer två klassiska perspektiv på internationella relationer att användas, nämligen liberalism 

och realism. Liberalism och realism som perspektiv på internationella relationer ger båda 

allomfattande perspektiv på verkligheten inom internationella relationer genom olika 

förklaringar. Arbetet blir således att ställa de två perspektiven emot varandra som idealtyper 

och sedan analysera texternas innehåll, i ett försök att komma åt den underliggande världsbilden, 

de filosofiska idéerna. Hur det går till visas nedan i kapitlet Idéanalys med idealtyper. 
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4.1.4.2 Analysram gällande idéers typ samt institutionell förändring   
 

• Kognitiva idéer – klargör vad som är och vad som ska göras. Talar till hur policys erbjuder lösningar till 

problem, hur programmen definierar de problem som ska lösas och identifierar metoderna som ska lösa 

dem. De talar även till hur policys och program kopplas ihop med den djupare kärnan av principer och 

normer av relevanta vetenskapliga discipliner eller tekniska metoder. 

• Normativa idéer – Indikerar vad som är bra och dåligt med vad som är, i skenet av vad som borde göras. 

Adderar värderingar till politisk handling och tjänar till att legitimera policys i ett program genom att 

referera till dess lämplighet. De talar även till hur policys och program genljuder med en djupare kärna 

av principer och normer i det offentliga livet.  

• Institutionell förändring; Institutioner kan förändras både evolutionärt och revolutionärt, men aktörer 

kan även följa föregångares beslut vilket kan begränsa handlingsutrymmet. Förändring eller brist på 

förändring beror på idéernas inflytande bland de övriga medlemmarna inom institutionen och idéernas 

inflytande i det övriga samhället. Idéförändring går således hand i hand med institutionell förändring.   

 

4.2 Idéanalys med idealtyper  

 
En idéanalys kan användas för att finna bakomliggande föreställningar om verkligheten. En 

idé eller tankekonstruktion kan vara såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering 

av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla (Bergström & Boréus, 2012:140). 

Med idéanalys avses helt enkelt det vetenskapliga studiet av politiska budskap (Beckman, 

2005:11). Beckman (2005:14) och Bergström och Boréus (2012:145) menar att idéanalysen 

kan utgå ifrån olika syften. Syftet kan vara att beskriva, förklara eller ta ställning till ett 

material. I en beskrivande ansats är avsikten att beskriva och tolka innebörden av politiska 

budskap. Värdet i en beskrivande idéanalys är inte att återge ett material, utan att dra 

slutsatser om det. Forskaren måste därför argumentera för sina tolkningar och slutsatser 

(Beckman, 2005:49).  

 

Ett sätt att göra en idéanalys är att i en viktig fråga rekonstruera olika idéer som förekommer. 

Idealtyper är ett analysverktyg för att renodla vissa drag, rekonstruera idésystem och kan 

användas som raster att lägga över texter (Bergström & Boréus, 2012:150). En idealtyp är en 

tankekonstruktion som försöker fånga in det väsentliga egenskaperna hos en ståndpunkt eller 

till och med i en hel ideologi. När en idealtyp av exempelvis en ideologisk position görs, 

renodlas de idéer som utmärker den vilket tydliggör och sammanfattar dess innebörd. 

Idealtypen ger en bild av det som ska undersökas, men det är samtidigt en extrembild utan exakt 
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motsvarighet i verkligheten (Beckman, 2005:28). Idealtyper ska inte ses som en modell som 

beskriver verkligheten och kan heller inte avläsas i verkligheten, eftersom de är 

tankekonstruktioner. Frågan som ställs vid en idealtypsanalys är alltså inte huruvida fenomenet 

ifråga tillhör en given klass, utan i vilken utsträckning fenomenet liknar den renodlade 

idealtypen. Genom att jämföra det verkliga samhällsfenomenet med en renodlad idealtyp kan 

kännetecknande drag hos det verkliga samhällsfenomenet fångas in (Esaiasson et al. 2012:140). 

Poängen med idealtyper är att tydliggöra de skillnader som anses väsentliga (Beckman, 

2005:29). Med hjälp av idealtyper går det att konstruera idealtypiska föreställningar utifrån 

exempelvis olika ideologier, där sedan idéer som är relevanta för frågan väljs ut, som till 

exempel synen på människan och staten. Då framkommer en typologi som säger något 

väsentligt om respektive ideologi (Bergström & Boréus, 2012:150). Esaiasson et al. (2012:141) 

menar att det ofta är praktiskt gångbart att basera jämförelserna på två polära idealtyper. I polära 

idealtypsanalyser ställs frågan var någonstans på linjen det aktuella samhällsfenomenet hamnar. 

Därför kan en tidsjämförande analys bli mycket klargörande om det går att följa hur placeringen 

mellan de aktuella polerna skiljer sig historiskt. Ytterligare en fördel med att använda polära 

idealtyper är att det är lättare att motivera slutsatserna, då det med två jämförelsepunkter räcker 

att tala om ifall samhällsfenomenet ifråga är närmare eller längre ifrån någon av idealtyperna.  

 

I denna studie kommer två idealtyper att skapas utifrån liberalismens och realismens syn på 

internationella relationer. Det gör dels att två polära idealtyper kan figurera i analysen, då deras 

syn på till exempel säkerhet och samarbete utgår ifrån olika sätt att se på världen (jmf. 

Mearsheimer, 2001; Keohane, 2002). Det ska påpekas att det finns olika skolor inom både 

realismen och liberalismen men avsikten har varit att här presentera de mer övergripande dragen 

för de båda perspektiven, vilket presenteras nedan.  

 
4.2.1 Realism  

I sitt naturtillstånd är människan enligt realismen egoistisk och söker ständigt efter att 

tillfredsställa sitt begär vilket innebär en risk för andra människors liv (Hobbes, 2004:127, 128). 

För att lösa problemet skapas en säkerhetspakt, vilket blir staten, som får den suveräna makten 

att tillämpa lagar (Hobbes, 2004:161). Då flera stater existerar skapas istället ett internationellt 

säkerhetsproblem, som inom realismen beskrivs som den internationella anarkin då det saknas 

en internationell auktoritet. Likt människans tillvaro innan säkerhetspakten, är den 

internationella arenan ett ständigt tillstånd av krig eller potentiellt krig (Hall, 2014:54). Staten 

råder över sig själv och begreppet säkerhet är inom realismen liktydigt med säkerhet för den 



 

 
22 

egna staten. Eftersom den internationella arenan fungerar som människor i sitt naturtillstånd 

bör staten ägna sig åt att på egen hand trygga säkerheten för sitt folk, och det bästa sättet att 

göra det är genom militära resurser. Makt inom realismen förstås i militärstrategiska termer, 

vilket medför att stater med mer makt anses ha en bättre chans till överlevnad än stater med 

mindre makt (Dunne & Schmidt, 2014:101). Även Morgenthau (1993:29) ansåg att 

internationell politik är en ständig maktkamp. 

 

Realister tror inte att det är klokt att anförtro sin säkerhet och överlevnad till andra aktörer eller 

institutioner (Dunne & Schmidt, 2014:101). Internationella institutioner anses på ett eller annat 

sätt tjäna staternas egenintressen. Det är alltid de starkaste staterna som skapar institutioner för 

att vidmakthålla och förstärka sina maktpositioner. Det gör att institutionellt samarbete främst 

tjänar de starkaste staterna, samtidigt som institutioner endast har en liten, om någon, påverkan 

på stormakternas beteende (Mearsheimer, 2001:364). Inom realismen anses samarbete vara 

svårt att etablera eftersom stater är misstänksamma och söker relativa fördelar gentemot 

varandra. Staterna agerar på detta sätt eftersom de vill försäkra sig om att ingen stat utvecklar 

mer makt än den egna staten (Hall, 2014:56, 57). Inom realismen ses samarbete därför som ett 

nollsummespel (Nau, 2011:24).   

 

Inom realismen är bör stater öka sin makt genom militära resurser om de känner sig hotade. 

Dock är det möjligt att de militära resurserna är otillräckliga för vissa stater vilket gör att 

maktbalans bör eftersträvas (Nau, 2011:29). Enligt Dunne & Schmidt (2014:101) är den 

vanligaste definitionen av maktbalans att stater som är hotade av en hegemonisk stat, det vill 

säga en dominerande stat, eller en koalition slår sig samman med andra stater och bildar en 

allians. Genom att slå sig samman kan de bibehålla sin självständighet och tillsammans 

kontrollera oppositionens makt. Walt (1987:263) menar också att en obalans i systemet 

antingen leder till alliansbyggande eller att stater ökar sina militära resurser.  

 

Säkerhetsdilemmat, maktbalans och polaritet är begrepp som hänger ihop inom realismen. 

Säkerhetsdilemmat uppkommer eftersom stater är misstänksamma i sin natur, det går aldrig att 

lita på hur andra stater kommer agera. Därför bör alla stater besitta militär makt för att kunna 

beskydda sig själva (Brown & Ainley, 2005:42). De andra staterna kan dock inte med säkerhet 

veta ifall den militära makten är tänkt att användas för att skydda territoriet, eller för att 

expandera territoriet. Eftersom ingen av de andra staterna med säkerhet kan veta svaret på den 

frågan, leder det till att de också rustar upp. Det blir med andra ord en upprustningsspiral och 
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det är här säkerhetsdilemmat ligger (Nau, 2011:32). När det uppstår ett säkerhetsdilemma kan 

staterna försöka att balansera makten genom att gå ihop med andra stater och då de eftersträvar 

maktbalans. Staterna gör det eftersom de vill försäkra sig om att ingen stat är dominerande i 

systemet (Brown & Ainley, 2005:42). Begreppet polaritet, det vill säga hur många stormakter 

det finns, styr hur stater hanterar maktbalansen. Är systemet unipolärt är det en stat som innehar 

signifikant makt i systemet, medan det i ett bipolärt system är två stater med jämförbar makt. 

Om systemet däremot är tripolärt är det tre stater som delar på makten, och i ett multipolärt 

system är det således fler än tre stater med betydande makt (Nau, 2011:34). Vissa menar att 

bipolaritet är det mest stabila systemet, dock anser Mearsheimer (2016:60) att unipolaritet är 

att föredra då det inte finns några andra stormakter som kan hota stabiliteten i systemet.  

 

4.2.2 Liberalism  

Enligt liberalismen är människans mål i naturtillståndet att sträva efter de egna begären och 

tillfredställelserna, och det är det instrumentella förnuftet som gör ett liv i naturtillståndet 

oacceptabelt. Då människan är rationell och vill undvika konflikter som kan skada dem, skapas 

ett samhällskontrakt, staten (Buckler, 2010:159). Staten förenar således den egna nyttan med 

den gemensamma nyttan. Liksom människan, ses även stater som rationella i sin natur (Ericson, 

2014:67). Stater har blivit allt mer beroende av varandra, vilket gör att de söker gemensam nytta 

då de vet att det inte går att stå ensamma. Samarbete ses således som nyckeln till framgång 

inom perspektivet. 

 

Inom liberalismen betonas staters styrelseskick som viktigt då det påverkar staters agerande 

utåt. Demokratier tenderar att inte bekriga varandra vilket gett upphov till begreppet ”den 

demokratiska freden” (Ericson, 2014:76; Nau, 2011:51). Emellertid gör staters ekonomiska 

intresse att marknader breder ut sig, vilket även kräver att den politiska ordningen gör det 

samma. Om den politiska ordningen hotas kan stater använda våld för att skydda sina 

ekonomiska intressen, vilket bland annat har visat sig genom liberala staters försök att försvara 

avlägsna naturresurser (Keohane, 2002:55). Institutioner kan även skapas för att bidra till 

kollektiv säkerhet, för att skydda det ömsesidiga beroendet och de värderingar som demokratier 

står för (Keohane, 2002:75). Eftersom liberalismen anser att staters intresse är bredare än endast 

staten själv, betonas även vikten av transnationella aktörer samt inhemska regimer och aktörer 

(Kolodziej, 2005:150). Liberalismen har även en normativ aspekt som grundar sig på tanken 

att det finns universella värden, gemensamma intressen och att människor har medfödda fri-

och rättigheter (Ericson, 2014:69).  
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Beroende innebär ett tillstånd som bestäms eller som påverkas av externa faktorer. 

Interdependens som begrepp betyder att det råder ett ömsesidigt beroende. Interdependens 

avser situationer där det går att se ömsesidiga effekter mellan stater eller aktörer, vilket ofta 

sker på grund av internationella transaktioner (Keohane & Nye, 2001:7). Det ömsesidiga 

beroendet stater emellan gör att liberalismen poängterar förhandlingar och kompromisser på 

alla plan. Keohane & Nye (2001:8) menar dock att det är viktigt att skilja på sammankoppling 

och interdependens. Kostsamma och ömsesidiga transaktionseffekter innebär interdependens, 

medan interaktioner som inte innebär signifikanta kostnadseffekter endast innebär 

sammankoppling. Den ekonomiska grenen av liberalismen fokuserar mycket på handel. Handel 

anses vara viktigt eftersom stater kan förändra sina positioner på den internationella arenan 

genom ekonomisk tillväxt, istället för  att göra det genom militära medel (Nye & Welch, 

2013:64).    

 

Aktörer anses inte ha makt i allmänhet, utan endast i vissa sakfrågor vilket gör förhandlingar 

och kompromisser till viktiga komponenter på den internationella arenan. Precis som inom 

realismen anses misstänksamhet kunna inverka negativt på staternas förhållande till varandra, 

vilket påverkar chanserna till ett långsiktigt samarbete. För att lösa misstänksamhetsproblemet 

bör internationella institutioner skapas som innehar tydliga  regelsystem. Regelsystemen ska 

definiera vad som är tillåtet att göra och inte, vilket bidrar till att staterna också vet vad de kan 

förvänta sig av varandra (Ericson, 2014:73, 74). Institutioner bidrar till att stabilisera 

förväntningar på fyra sätt. De bidrar till en känsla av kontinuitet, att institutionen även kommer 

att finnas i framtiden. Institutioner bidrar även med möjligheter för ömsesidighet, vilket jämnar 

ut förluster och vinster i olika frågor. De bidrar även till ett flöde av information, som talar om 

de andra medlemmarnas avsikter, samt att de bidrar med konfliktlösningsmetoder (Nye & 

Welch, 2013:66). Informationsutbyte ger upphov till ett ökat förtroende, vilket också gör att 

stater kan fokusera på långsiktigt samarbete (Burchill, 2005:64, 65). Inom realismen uppstår 

säkerhetsdilemmat på grund av misstänksamhet och brist på information vilket leder till en 

upprustningsspiral. Liberalismen menar att det går att undvika detta dilemma genom 

institutioner som kan bidra med trovärdig information angående staters avsikter (Keohane, 

2002:91).  
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4.2.3 Analysschema för idealtyper 
För att kunna analysera de filosofiska idéerna i materialet har en operationalisering gjorts av de 

båda perspektiven. De operationella indikatorer som valts för att undersöka världsbilderna i 

diskursen presenteras nedan:  

 

1. Varför säkerhet bör skapas 

Realismen betonar vikten av att staten ska kunna klara sig själv då det inte går att lita 

på hur andra stater kommer att agera. Därför ska statens egna suveränitet beskyddas.  

Liberalismen betonar istället vikten av att skydda statens frihet och välfärd. Då stater är 

sammankopplade genom interdependens ska den gemensamma nyttan försvaras.  

 

2. Säkerhetsdilemmat 

Realismen betonar vikten av att staten ska klara sig själv och inte lägga sitt öde i andra 

staters händer. Militär makt och maktbalans eftersträvas. Liberalismen menar istället att 

säkerhetsdilemman löses genom samråd och tillgång på information angående staters 

avsikter.  

 

3. Samarbete 

Realismen ser samarbete som ett nollsummespel. Förutsättningarna för samarbete är 

dålig och staten bör sköta sig själv. Liberalismen ser däremot samarbete som något 

positivt då möjligheterna är goda att nå ömsesidiga fördelar. Internationella institutioner 

bidrar till att minska den internationella anarkins effekter.  

 

Genom dessa tre punkter kommer materialet att undersökas. Framkommer det att vikten läggs 

vid den egna staten, exempelvis genom en upprustning av försvaret för att på egen hand kunna 

skydda sig mot andra stater är det en realistisk indikation. Ligger vikten istället på institutionella 

lösningar, förhandlingar och samarbeten är det en liberalistisk indikation. Kortfattat skulle det 

kunna sägas att realismen lägger fokus på den egna nationen, militära kapaciteter och att 

samarbete är dåligt. Liberalismen lägger istället fokus på den gemensamma nyttan, 

institutionella lösningar och att samarbete är essentiellt för den långsiktiga nyttan. 
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4.3 Validitet och reliabilitet 
 

Resultatvaliditeten gäller frågan om vi mäter det vi påstår oss mäta. Enligt Esaiasson et al. 

(2012:220) måste begreppsvaliditeten vara god samtidigt som reliabiliteten bör vara hög för att 

resultatvaliditeten ska bli bra. Det ska med andra ord varken finnas systematiska fel i studien 

eller slumpmässiga och osystematiska fel. Denna studie grundar sig på Vivien Schmidts arbeten 

kring diskursiv institutionalism och är en etablerarad metod inom akademin (se ex. Schmidt, 

2002, 2014; Rayroux, 2014). Däremot har vissa av de komponenter som Schmidt använder sig 

av valts bort då de inte ansågs relevanta för studien, som exempelvis kausala influenser. 

Idéanalysens idealtyper valdes efter relevans för ämnet, där det slutgiltiga valet landande på 

realism och liberalism som är två klassiska perspektiv på internationella relationer. 

Perspektiven kan förstås som varandras motpoler och betonar olika saker inom ramen för 

försvar och säkerhet. Avsikten med operationaliseringen av begreppen inom DI samt inom 

realismen och liberalismen var att tydliggöra hur mätningen gått till. Förhoppningen är därför 

att reliabiliteten är god. Däremot ska det sägas att vissa begrepp varit svåra att operationalisera 

på ett begripligt sätt, vilket kan påverka validiteten. Analysen kommer dock bestå av en större 

mängd citat som kommer att visa hur mätningen gått till, i ett försök att påverka reliabiliteten 

positivt (Esaiasson et al., 2012:57). Det primära syftet är inte att generalisera, varav den interna 

validitetens fokus. Det behöver inte vara ett problem då fallet kan argumenteras vara intressant 

i sig självt. Syftet har varit att utforma analysen på ett klart och tydligt vis för att samma resultat 

skulle uppnås om analysen gjorts igen (Bergström & Boréus, 2012:43, 170,  405).  

 

5. Material 
Materialet som kommer att studeras måste på något sätt avgränsas. Det optimala är att analysera 

allt relevant material men samtidigt finns praktiska begränsningar. Det är en problematisk 

avvägning mellan att välja mellan ett snävt material eller ett brett. Dock menar Esaiasson et al. 

(2012:220) att det är säkrare att göra ett snävare materialurval. Med tanke på det material som 

kommer att användas i denna uppsats är det positiva att alla dokument är offentliggjorda. 

Avvägningar har gjorts angående vilka av de offentliga dokument som kan vara till användning, 

där det slutgiltiga urvalet har anpassats efter relevans och utrymme. Avsikten har varit att välja 

ett typiskt material som skulle kunna argumenteras vara representativt för andra materialtyper 

eller sakområden inom fallet, och att det då inte finns någon anledning att tro annat än att 

resultatet ser likadant ut (Esaiasson et al. 2012:220).   



 

 
27 

 

Det material som kommer att undersökas i uppsatsen är försvarsbesluten ifrån slutet av 80-talet, 

fram till försvarsbeslutet som fattades 2009. Enda avvikningen är proposition 1998/99:74, som 

var en försvarspolitisk inriktningsproposition inför försvarsbeslutet år 2000. Den innehåller 

målsättningen för försvars- och säkerhetspolitiken som försvarsbeslutet år 2000 utgår ifrån, och 

anses därför viktig för analysen. Materialet kommer att vara följande propositioner: 

 
• Proposition 1986/87:95. ”Totalförsvarets fortsatta utveckling” Försvarsbeslut 1987 

• Proposition 1991/92:102. ”Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för 

budgetåret 1992/93” Försvarsbeslut 1992  

• Proposition 1995/96:12. ”Totalförsvar i förnyelse” Försvarsbeslut 1996  

• Proposition 1996/97:4. ”Totalförsvar i förnyelse. Etapp 2” Försvarsbeslut 1996 	

• Proposition 1998/99:74. ”Förändrad omvärld – omdanat försvar” Inriktningsproposition inför 

försvarsbeslut 2000	

• Proposition 1999/00:30. ”Det nya försvaret” Försvarsbeslut 2000	

• Proposition 2004/05:5. ”Vårt framtida försvar” Försvarsbeslut 2005	

• Proposition 2008/09:140. ”Ett användbart försvar” Försvarsbeslut 2009	

	

Varför dessa år har valts för undersökningen är för att det dels ger upphov till en bättre 

beskrivning av hur en förändring skett om studien omfattar texter under många år och dels för 

att det ska vara möjligt att följa diskursen och idéernas utveckling under den omställningsperiod 

som började på 90-talet, som tidigare forskning indikerat. Förhoppningen är då att det på ett 

tydligare sätt går att följa hur diskurs-och idéutvecklingen har artat sig fram till det sista 

försvarsbeslutet i undersökningen. Tidsspannet inrymmer här tiden innan försvarets 

omorganisering, början på försvarets omorganisering, samt resultatet att försvaret inte längre 

har kapacitet att försvara Sverige. Dokumenten skiljer sig lite i storlek, men är cirka 200 – 400 

sidor. Propositionerna presenterar hur försvaret ska utformas och varför det ska utformas på det 

sätt som föreslås. Dokumenten berör bland annat organisatoriska och ekonomiska frågor, 

internationell utveckling, säkerhetspolitik, försvarspolitik, utrikespolitik samt civilt- och 

militärt försvar. Varje försvarsbeslut har även ett kapitel för politikens inriktning, vilket kan 

vara till stor användning. Analysen kommer att fokusera på kapitlen gällande säkerhetspolitik, 

försvarspolitik samt utformningen av det militära försvaret då det anses gå hand i hand, vilket 

även det är en avgränsning av materialet. Dokumenten är också lika rent innehållsmässigt, 

vilket är positivt för analysen och jämförelsen mellan försvarsbesluten. 
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Problemet med att använda sig av propositioner kan vara att det ofta är regeringens syn på 

frågorna som framkommer. Förändring i diskursen skulle därför kunna bero på regeringsbyte, 

eller att partiernas ideologi förändrats. Dock är det den svenska försvarspolitiska diskursen som 

ska undersökas och materialet anses därför vara bäst lämpat för att göra denna studie, med tanke 

på tid, relevans, tidsföljd och så vidare.    

6. Analys  
 
6.1 Proposition 1986/87:95, Totalförsvarets fortsatta utveckling 

 
6.1.1 Filosofiska idéer  

Världsbilden grundar sig på synen att världen är en orolig plats. Sverige måste förhålla sig till 

maktbalansen mellan de två militärallianserna NATO och Warszawapakten. Försvarsbeslutet 

menar att maktblockens kapprustning och militära kapaciteter är jämbördiga vilket bidrar till 

en stabiliserande effekt mellan dem. Sverige måste dock förhålla sig till att ett krig kan bryta 

ut, eller att en eventuell attack mot Sverige sker i strategiska syften (Prop. 1986/87:95:4). För 

att säkra det nationella oberoendet och den nationella handlingsfriheten krävs det att det svenska 

försvaret rustas upp för att kunna möta de eventuella hoten. ”Ett starkt och allsidigt totalförsvar 

är väsentligt för att göra säkerhetspolitiken trovärdig” (Prop. 1986/87:95:3). 

Neutralitetspolitiken är ett led i att försöka hålla Sverige utanför konflikter och för att göra 

denna trovärdig, krävs ett starkt försvar (Prop. 1986/87:95:3).  

 

Totalförsvaret skall i första hand vara fredsbevarande genom att ha 

sådan styrka, sammansättning och beredskap att en angripares förluster 

[…] i samband med försök att utnyttja vårt land inte ter sig rimliga i 

förhållande till fördelarna (Prop. 1986/87:95:27).  

 

Det är enligt försvarsbeslutet uppenbart att utveckling kring Östersjön och blockens 

vapentekniska utveckling får återverkningar och konsekvenser för de nordeuropeiska länderna 

(Prop. 1986/87:95:17). Att Sverige har Sovjetunionen som granne innebär att militär kapacitet 

relativt sett finns i större mängd i öst, vilket är något Sverige måste förhålla sig till (Prop. 

1986/87:95:22). I försvarsbeslutet berättas det även att Sveriges närområde länge har 

kännetecknats av stabilitet, men att det nordeuropeiska och nordatlantiska området under de 

senaste tjugo åren ägnats ett ökat säkerhetspolitiskt och strategiskt intresse ifrån maktblockens 



 

 
29 

sida. Det beskrivs därför som en ökad risk att det nordiska området kan beröras av en väpnad 

konflikt mellan dem, även om risken anses vara liten (Prop. 1986/87:95:4, 18).  

 

Ur ett realistiskt och liberalistiskt perspektiv ligger Sverige här närmare den realistiska synen 

på internationella relationer. Dock nämns att Sverige ska bidra med att stärka FN:s auktoritet 

och att Sverige vill arbeta mot en fredligare värld genom att främja internationell nedrustning 

och stärka respekten för folkrätten (Prop. 1986/87:95:27). Fokus i diskursen ligger dock inte på 

institutionella lösningar och samarbeten, utan på att den nationella försvarsförmågan ska 

fungera i avskräckande syfte för att hålla Sverige utanför en eventuell konflikt. 

 

6.1.2 Kognitiva idéer  

Analysen av 1987 års försvarsbeslut visar att det finns vissa idéer som är centrala i 

försvarsdiskursen. En central kognitiv idé som rör sig på den programmatiska nivån gäller den 

nationella försvarsförmågan. Det skrivs  i försvarsbeslutet att den nationella försvarsförmågan 

måste förbättras för att Sverige ska kunna försvaras mot en eventuell attack. Sveriges oberoende 

och nationella handlingsfrihet ska tryggas (Prop. 1986/87:95:3, 5). Det slås fast att ”Ett militärt 

angrepp på vårt land skall kunna mötas varifrån det än kommer” (Prop. 1986/87:95:5). Dock 

finns det”…vissa brister i försvarets nuvarande organisation…” (Prop. 1986/87:95:5). 

Sveriges säkerhet är i hög grad beroende av hur den internationella arenan utformas och 

relationen mellan Sovjetunionen och USA (Prop. 1986/87:95:4, 5). Därför anses därför 

att ”Krigsorganisationen skall utvecklas med beaktande av hotutvecklingen och den allt 

svårare stridsmiljö som främst den militärtekniska utvecklingen medför” (Prop. 1986/87:95:1).  

 

Neutralitetspolitiken är ytterligare en central kognitiv idé på den programmatiska 

generalitetsnivån. Det står i beslutet att neutralitetspolitiken är och ska fortsätta vara Sveriges 

linje i försvars- och utrikespolitiken för att på så vis undvika att Sverige dras in i konflikter 

(Prop. 1986/87:95:3). Neutralitetspolitiken förutsätter därför en fast och konsekvent 

försvarspolitik. Ett starkt och allsidigt försvar är enligt försvarsbeslutet vad som krävs för att 

säkra Sveriges oberoende och handlingsfrihet (Prop. 1986/87:95:3, 5). ”…alliansfrihet i fred 

syftande till neutralitet i krig”  (Prop. 1986/87:95:26), är politiken som ska följas. Sverige ska 

därutöver verka för att stärka FN:s auktoritet och hjälpa till att skapa bättre möjligheter till att 

upprätthålla internationell fred och säkerhet (Prop. 1986/87:95:27). 
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De kognitiva idéerna på den programmatiska nivån talar till hur programmen definierar de 

problem som ska lösas och identifierar metoderna som ska lösa dem. I försvarsbeslutet 

definieras problemen som att Sveriges försvar är för dåligt rustat för att klara sig vid ett 

eventuellt krig eller attack.  Ett starkare försvar gör Sverige säkrare, men det krävs även ett 

starkt försvar för att göra säkerhetspolitiken trovärdig (Prop. 1986/87:95:3). Metoderna som 

beskrivs för att lösa problemen är att utveckla och modernisera försvaret. Det är i grunden ett 

starkt nationellt försvar som diskursen kretsar kring.  

 

Det framkommer dock att försvaret har problem med ekonomin (Prop. 1986/87:95:84). Det 

nämns att rationaliseringarna av försvaret bör fortsätta, och att den inriktning som valdes år 

1982 rörande perioden 1987-1992 bör fullföljas. I försvarsbeslutet 1982 beslutade riksdagen, 

på förslag av regeringen, ett långsiktigt besparingsprogram. Besparingarna skulle göras genom 

strukturella organisationsförändringar samt samordnings- och rationaliseringsåtgärder (Prop. 

1986/87:95:83). För perioden efter 1992 bör ytterligare rationaliseringar göras enligt 

försvarsbeslutet. Det nämns att rationaliseringsmöjligheterna bör analyseras och att dessa samt 

andra förändringar inom försvaret bör förberedas i den fortsatta planeringen för att möjliggöra 

förnyelsen av krigsorganisationen (Prop. 1986/87:95:58).  Det framkommer även att 

Försvarsmakten haft svårt att genomföra planerad verksamhet inom gällande ekonomiska ramar 

(Prop. 1986/87:95:86).  

 

De kognitiva programmatiska idéerna går följaktligen att sammanfatta i två punkter: 

 

• Sveriges försvar är dåligt rustat för att stå emot ett eventuellt krig eller en attack, 

samtidigt är försvarets ekonomi dålig (Problem). 

• För att kunna bevara Sveriges oberoende och handlingsfrihet måste försvaret utvecklas 

och moderniseras. Försvaret ska kunna möta militära angrepp varifrån de än kommer. 

Det krävs rationaliseringar och organisationsförändringar för att förändra den 

ekonomiska situationen (Lösning). 

 

De kognitiva idéerna på policynivå som föreslås för att lösa ovanstående problem kan 

sammanfattas enligt följande: 

 

Kvalitetshöjande åtgärder inom utbildningen, underrättelsetjänsten, luftförsvaret och 

ubåtsskyddet. Det föreslås även att försvaret ska utökas i form av antal luftvärns- och 
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kustrobotförband, ubåtar och helikopterkapaciteter (Prop. 1986/87:95:6). Försvaret ska även 

kunna bidra till FN genom fredsbevarande insatser i världen (Prop. 1986/87:95:31). Det 

beslutas att besparingar kommer att ske, främst genom organisationsförändringar och 

rationaliseringsåtgärder (1986/87:95:83). Utgiftsramen föreslås höjas för att stärka försvaret. 

Beloppet försvaret får tilldelat ska höjas varje budgetår fram till budgetåret 1991/92. Det 

innebär att utgiftsramen höjs med sammanlagt 6 200 miljoner kronor under hela femårsperioden 

(Prop. 1986/87:95:87). 

 

6.1.3 Normativa idéer  

Att den nationella försvarsförmågan ska förbättras för att Sverige ska kunna försvaras, 

legitimeras i försvarsbeslutet genom referenser till varför ett starkare försvar är nödvändigt. Det 

går här att uttyda att den svenska neutralitetsprincipen och försvarets utformning går hand i 

hand gällande motiveringen. Följande citat är ett exempel på en normativ idé som förklarar 

varför försvaret behövs förstärkas: ”Ett starkt och allsidigt totalförsvar är väsentligt för att 

göra säkerhetspolitiken trovärdig. Om denna inriktning i stort av säkerhetspolitiken råder en 

bred politisk enighet” (Prop. 1986/87:95:3). Om det säkerhetspolitiska målet, vilket är att 

trygga en nationell handlingsfrihet som ska säkras, skrivs det: ”Denna skall göra det möjligt 

för oss att inom våra gränser bevara och utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt 

kulturellt och varje annat hänseende efter våra egna värderingar…” (Prop. 1986/87:95:3).  

 

Det skrivs också att den svenska neutralitetsprincipen är den främsta garanten för Sveriges fred 

och oberoende, vilket också skildrar hur neutralitetspolitiken legitimeras i texten. Det 

framkommer att Sverige därför orubbligt kommer att fullfölja en alliansfri politik syftande till 

neutralitet i krig. ”För att kunna bidra till en lugn och stabil utveckling i Norden får vår politik 

inte skapa vare sig farhågor eller förväntningar hos någon av supermakterna” (Prop. 

1986/87:95:27). Försvarsbeslutet nämner även att neutralitetspolitiken förutsätter en fast och 

konsekvent försvarspolitik, som redan i fred skapar förtroende för omvärlden för Sveriges 

förmåga att försvara sig, vilket kräver ett bättre rustat försvar (Prop. 1986/87:95:3). Ytterligare 

en normativ idé för varför försvaret bör utformas på det föreslagna viset går att finna i följande 

citat: 

 

Ett så utformat totalförsvar utgör ett väsentligt bidrag till lugn, stabilitet 

och en begränsad stormaktsnärvaro i det nordiska området i fred och 

internationella kriser. Det är därtill en förutsättning för att svensk 
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neutralitet skall bli respekterad vid krig i vår omvärld (Prop. 

1986/87:95:5) 

 

Ett försvar av den styrkan ska göra förlusterna större än fördelarna för en angripare, vilket ska 

bidra till en stabilitet i det nordiska området. Sveriges engagemang i FN legitimeras genom 

förklaringen att Sverige vill arbeta mot en fredligare värld, genom att främja internationell 

nedrustning och genom att stärka respekten för folkrätten (Prop. 1986/87:95:27).  

 

De ekonomiska utgångspunkterna legitimeras i diskursen genom referenser till att försvaret är 

för dåligt rustat för att möta en attack, att Försvarsmaktens ekonomi har problem samt att 

Försvarsmakten har svårt att genomföra den planerade verksamheten inom gällande 

ekonomiska ramar (Prop. 1986/87:95).  

 

6.2 Proposition 1991/92:102, Totalförsvarets fortsatta utveckling till och med 

budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 

 

6.2.1 Filosofiska idéer  

Sovjetunionen och Warszawapakten har fallit och kommunismen har raserats. Det menas 

att ”Någon väg tillbaka till det gamla finns inte” (Prop. 1991/92:102:8). Det har lett till 

förhoppningar om en fredligare värld, där nya möjligheter för samarbete och en större respekt 

för folkrätten är möjlig. Sverige närmar sig även den Europeiska Gemenskapen och verkar för 

att bli medlemmar. Den Europeiska Gemenskapen beskrivs som en viktig aktör för att sprida 

ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet i Europa (Prop. 1991/92:102:9, 19). Det förändrade 

läget i omvärlden innebär enligt försvarsbeslutet ”…en historisk möjlighet att etablera en 

europeisk frihets- och samarbetsordning. I detta arbete är den Europeiska Gemenskapen (EG) 

den självskrivna kärnan” (Prop. 1991/92:102:35). Det anses att en återgång till de 

säkerhetspolitiska förhållandena som kännetecknade efterkrigsperioden i Europa är utesluten, 

trots stora osäkerheter kring den framtida utvecklingen i öst (Prop. 1991/92:102:8). 

Utvecklingen har lett till en mer positiv världsbild. Följande citat visar hur synen skiljer sig 

ifrån förra försvarsbeslutet: ”I jämförelse med den bild av den europeiska säkerheten som 

framtonade i samband med 1987 års försvarsbeslut är framtidsperspektiven nu mer 

hoppingivande men samtidigt mer osäkra” (Prop. 1991/92:102:13).  
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NATO beskrivs som en viktig aktör för att binda samman Europa med USA, för att trygga 

stabiliteten i Europa i framtiden och för att förebygga kriser och konflikter i omvärlden (Prop. 

1991/92:102:15). FN:s roll på den internationella arenan anses också vara viktig för att 

förebygga kriser och konflikter i omvärlden samt för att stärka respekten för folkrätten. FN 

beskrivs också ha en bättre ställning i jämförelse med tidigare, som bättre stämmer överens med 

intentionerna när det bildades (Prop. 1991/92:102:15). Det betonas även att den svenska 

utrikespolitiken ska vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati i världen 

(Prop. 1991/92:102:35). Samarbete och institutionella lösningar verkar vara tillvägagångssättet 

för att värja dessa värden. ”Den svenska säkerhetspolitikens utformning förändras i ett Europa 

som förändras” (Prop. 1991/92:102:8). 

 

Försvaret ska dock värna den svenska suveräniteten genom att ha styrkan och kapaciteten att 

stå emot ett eventuellt angrepp. ”Totalförsvaret skall i första hand vara fredsbevarande genom 

att sådan styrka […] att en angripares förluster […] inte ter sig rimliga i förhållande till 

fördelarna” (Prop. 1991/92:102:9). Även om det finns stora förhoppningar om hur 

utvecklingen på den internationella arenan kommer att arta sig, råder det fortfarande 

osäkerheter kring Rysslands framtid (Prop. 1991/92:102:13). Sverige ska kunna försvara sig 

ifall utvecklingen går åt fel håll. Militär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är 

kärnan i säkerhetspolitiken, vilket enligt försvarsbeslutet kräver en betryggande 

försvarsförmåga (Prop. 1991/92:102:9).  

 

Ur ett realistiskt och liberalistiskt perspektiv börjar nu Sverige röra sig mot det liberalistiska 

perspektivet på internationella relationer synsättet. Världsbilden är i förändring. Fokus i 

diskursen är samarbete, ekonomisk integration, demokrati och internationell rätt. Att Sverige 

också börjar närma sig ett medlemskap i Europeiska Gemenskapen är även det ett tecken på 

förändring (Prop. 1991/92:102:35). Framtidstron är i grunden positiv, även om det råder 

oklarheter kring Ryssland och utvecklingen i stort (Prop. 1991/92:102:13). Dock ligger även 

fokus på ett starkt nationellt försvar som ska kunna säkra Sveriges oberoende och 

handlingsfrihet. Ett starkt nationellt försvar anses vara en förutsättning för att den svenska 

neutraliteten ska respekteras vid krig i närområdet (Prop. 1991/92:102:10). Världsbilden som 

målas upp är att det nu finns en stor potential till samarbete för att göra världen till en säkrare 

plats. Samtidigt går det inte att lita på att utvecklingen går åt rätt håll, vilket gör att ett starkt 

nationellt försvar förordas. Att Försvarsmakten nu kommer att struktureras om kan dock ses 

som ett tecken på att Sverige anser att det är säkert nog att göra det (Prop. 1991/92:102:5). 
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6.2.2 Kognitiva idéer  

De kognitiva idéer som framkommer på den programmatiska nivån i detta försvarsbeslut rör i 

högre grad en omstrukturering av Försvarsmakten. Det framkommer att ”Försvarsmaktens 

viktigaste uppgift är att kunna möta ett väpnat angrepp. Ett angrepp ska kunna mötas varifrån 

det än kommer” (Prop. Prop. 1991/92:102:4). Centrala idéer på den programmatiska nivån är 

att den nationella säkerheten ska säkras och för att kunna göra det krävs ett starkt och allsidigt 

försvar (Prop. 1991/92:102:38). Neutralitetspolitiken är ytterligare en central kognitiv idé på 

den programmatiska generalitetsnivån. Det står i beslutet att neutralitetspolitiken är och ska 

fortsätta vara Sveriges linje i försvars- och utrikespolitiken för att på så vis undvika att Sverige 

dras in i konflikter. Neutralitetspolitiken förutsätter därför en fast och konsekvent 

försvarspolitik. Ett starkt och allsidigt förvar är enligt försvarsbeslutet vad som krävs för att 

säkra Sveriges oberoende och handlingsfrihet. Militär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet 

i krig är således kärnan i den svenska säkerhetspolitiken (Prop. 1991/92:102:34). Det 

framkommer även att Sverige kommer att arbeta för att snarast möjligt bli medlem i den 

Europeiska Gemenskapen (Prop. 1991/92:102:35). Sverige ska även verka för att stärka FN:s 

auktoritet och för att ge organisationen större möjligheter att bidra till fredliga lösningar av 

konflikter i världen (Prop. 1991/92:102:36). Det är i grunden ett starkt nationellt försvar som 

diskursen kretsar kring 

 

De problem som lyfts i försvarsbeslutet gäller främst ekonomin. ”I propositionen föreslås stora 

förändringar inom försvarsmakten, syftande till att uppnå en […] anpassad balans mellan 

utgifter och resurser och mellan kvalitet och kvantitet” (Prop. 1991/92:102:5). Problemen som 

lyfts är således att det råder ”…en svår ekonomisk situation för landet…” (Prop. Prop. 

1991/92:102:5) samtidigt som försvaret har till uppgift att möta ett militärt angrepp varifrån det 

än kommer (Prop. 1991/92:102:10). Metoderna som beskrivs för att lösa problemen med 

ekonomin är organisatoriska förändringar såväl i krigs- och grundorganisationen som i 

ledningsorganisationen. Förändringarna gäller även värnpliktssystemet tillämpning. 

Förändringarna i krigsorganisationen leder till att ett mindre antal värnpliktiga än hela årskullen 

behöver ges utbildning, vilket också minskar behovet av utbildningsetablissemang (Prop. 

1991/92:102:5). Det fastslås även att försvarets uppgifter ska anpassas till varaktiga 

förändringar i den säkerhetspolitiska miljön (Prop. 1991/92:102:9).  
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För att lösa problemet föreslås organisatoriska förändringar som ska effektivisera verksamheten 

och inverka positivt på insyn och ansvarsutkrävande, men även på Försvarsmaktens 

krigsduglighet (Prop. 1991/92:1012:48, 49). Mål och resultatstyrning ska införas (Prop. 

1991/92:102:42).  

 

De kognitiva programmatiska idéerna kan således sammanfattas på följande vis:  

 

• Försvaret ska kunna försvara Sverige. Försvaret har dock dålig ekonomi (Problem).   

• Besparingar och organisatoriska förändringar krävs (Lösning).  

 

De kognitiva idéerna på policynivå som föreslås för att lösa problemen är bland annat:  

 

Myndigheten ska struktureras om och bli en myndighet, för vilken den högste chefen ska 

benämnas Överbefälhavare (Prop. 1991/92:102:42). Tre regementen och en flygflottilj ska 

avvecklas samtidigt som ett antal förband ska samlokaliseras. Fastigheter, mark och materiel 

ska avvecklas eller säljas samtidigt som övertalig personal ska också behöver avvecklas (Prop. 

1991/92:102:5, 6). Genom de strukturförändringar som föreslås göras, antas det att besparingar 

på cirka 475 miljoner kronor per år ska kunna göras. Besparingarna kan dock realiseras först 

efter att genomförandet av förändringarna (Prop. 1991/92:102:52, 75).  

Satsningarna på försvaret gäller kvalitet, teknik och materiell förnyelse (Prop. 1991/92:102:57-

62). För att stärka försvaret beslutas det även att utgiftsramen ska höjas med 4 500 miljoner 

kronor under perioden 1992/93 till 1996/97 (Prop. 1991/92:102:141). 

 

6.2.3 Normativa idéer  

Det säkerhetspolitiska målet har förändrats. Det visar sig tydligt att Sverige nu arbetar för ett 

medlemskap i Europeiska Gemenskapen. Referenser till samverkan med andra länder är nu 

tydligare än tidigare. Nu står det att det säkerhetspolitiska målet är att ”… såsom enskild nation 

eller i självvald samverkan med andra länder – kunna utveckla vårt samhälle i politiskt, 

ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat avseende” (Prop. 1991/92:102:34). Det nämns 

även att ”Den nya politiska situationen skapar nya möjligheter för deltagande också i utrikes- 

och säkerhetspolitiskt samarbete med andra europeiska stater” (Prop. 1991/92:102:8). ). Det 

legitimeras genom åsikten att det råder ”…en historisk möjlighet att etablera en europeisk 

frihets- och samarbetsordning. I detta arbete är den Europeiska Gemenskapen (EG) den 
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självskrivna kärnan” (Prop. 1991/92:102:35). Dock är kärnan i säkerhetspolitiken fortfarande 

militär alliansfrihet med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga för att 

Sverige ska kunna vara neutrala i händelse av ett krig i närområdet. Det står i försvarsbeslutet 

att ”Ingen försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige” (Prop. 1991/92:102:34). Ett starkt 

försvar ska göra att eventuella angripare anser att förlusterna blir större än fördelarna genom att 

attackera Sverige. Det kommer i sin tur bidra med lugn stabilitet och en begränsad 

stormaktsnärvaro i det nordiska området (Prop. 1991/92:102:9). Här går det att se att ett starkt 

nationellt försvar legitimeras genom att förklara fördelarna ett försvar av den kapaciteten för 

med sig. De förslag som läggs fram visar enligt den dåvarande regeringen ”…beslutsamhet att 

även i en svår ekonomisk situation för landet sörja för ett starkt, allsidigt och självständigt 

försvar” (Prop. 1991/92:102:10). Det går även att se ett konstaterande att det råder en bred 

enighet mellan partierna gällande de säkerhetspolitiska frågorna och det anses vara en 

betydande tillgång för Sverige (Prop. 1991/92:102:10). Engagemanget i FN legitimeras genom 

att Sverige som en liten stat, har ett starkt intresse av att främja en fungerande och stark 

internationell rättsordning där FN anses ge större möjligheter till att bidra till fredliga lösningar 

av konflikter i världen (Prop. 1991/92:102:36). Det betonas att den svenska utrikespolitiken ska 

vara en klar röst för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati i världen (Prop. 

1991/92:102:35).  

 

6.3 Proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse – etapp 1, samt proposition 

1996:97:4 – etapp 2 

 

Den första etappen gäller ställningstaganden rörande säkerhetspolitiken, försvarspolitiken, 

målen för totalförsvaret samt övergripande principiella frågor gällande totalförsvarets 

utformning, struktur samt ekonomi. Den första etappen ligger till grund för den andra etappen. 

Andra etappen omfattar ställningstaganden till den närmare inriktningen av försvarets 

organisation (Prop. 1995/96:12:3, 13). Det kommer att medföra att den första etappen av 

försvarsbeslutet har en tyngdpunkt gällande de kognitiva programmatiska idéerna, medan den 

andra etappen kommer att ha en tyngdpunkt på policynivå.  

 

6.3.1 Filosofiska idéer   

Världsbilden i försvarsbeslutet har fortsatt röra sig mot liberalismens synen på internationella 

relationer. I föregående försvarsbeslut började en liberal bild målas upp kring säkerhet och 
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samarbete. Nu har den linjen förstärkts ytterligare. Det är nu säkerhet i gemenskap som ska 

eftersträvas och nationell säkerhet förutsätter gemensam säkerhet. ”Sveriges säkerhet kan i 

grunden bara garanteras genom gemensam säkerhet globalt och i Europa” (Prop. 

1995/96:12:59). Organisationer som EU, FN, NATO och OSSE (Organisationen för säkerhet 

och samarbete i Europa) beskrivs som viktiga aktörer för att bidra med fred och säkerhet i 

Europa och i världen (Prop. 1995/96:12:4, 22). Särskilt medlemskapet i EU framhålls som 

viktigt. ”Medlemskapet i EU ger Sverige ökade möjligheter att verka för ett Europa präglat av 

öppenhet, demokrati och gemensam säkerhet. EU är av fundamental betydelse för säkerhet och 

stabilitet i Europa” (Prop. 1996/97:4:48).  

 

Sverige ska aktivt bidra till den gemensamma säkerheten. ”Det är ett försvar, som kan bidra 

till att bevara freden och bistå utsatta människor utanför vårt lands gränser” (Prop. 

1995/96:12:9). Det anses även vara viktigt för säkerheten att Ryssland utökar sitt samarbete 

med hela Europa. Det anses även vara av vikt att integrera de forna central- och östeuropeiska 

staterna i det europeiska politiska och ekonomiska samarbetet för att öka säkerheten i Europa 

(Prop. 1995/96:12:30-36). Att integrera de nya staterna i ett europeiskt politiskt och ekonomiskt 

samarbete beskrivs som en stor förutsättning för gemensam säkerhet samt fredlig och 

demokratisk utveckling i Europa (Prop. 1995/96:12:4). Utvecklingen på den internationella 

arenan och de hot som uppkommit i och med den gör att samarbete och fredsfrämjande insatser 

krävs för att bland annat hindra vidare eskalering och spridning av konflikter (Prop. 

1995/96:12:31). Det menas att de konflikter som nu blossat upp i Europa utgör ett hot mot 

ansträngningarna att bygga en gemensam säkerhet (Prop. 1995/96:12:30). Fokus i diskursen är 

samarbete, ekonomisk integration, demokrati och internationell rätt. Att Sverige nu även ska 

inrätta en internationell fredsfrämjande styrka pekar även det på en mer liberalistisk världsbild 

(Prop. 1995/96/12:106).  

 

6.3.2 Kognitiva idéer  

I etapp ett i försvarsbeslutet rör sig de programmatiska idéerna kring det förändrade 

säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Det nu rådande läget gör att Sverige inte längre behöver 

ett försvar som det såg ut under kalla kriget. Det beskrivs att det saknas politiska och militära 

förutsättningar för ett storkrig i Europa (Prop. 1995/96:12:8). 

 

Därmed har faran för ett storkrig i Europa med kärnvapenanvändning 

som yttersta konsekvens minskat drastiskt. Det är detta hot - att Sverige 
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trots sin alliansfrihet skulle dras in i ett stormaktskrig - som har vilat 

över vårt land under det kalla krigets mörka dagar (Prop. 1995/96:12:3) 

 

Förändringen på den internationella arenan medför konsekvenser för det svenska försvaret. 

Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation ska reduceras samtidigt som besparingar ska ske. 

Försvarsmakten ska även organisera en internationell styrka för fredsfrämjande insatser. För att 

tillgodose svenska säkerhetspolitiska intressen är fortfarande den militära alliansfriheten 

syftande till neutralitet i krig, Sveriges hållning i säkerhetspolitiken. Det medför att försvaret 

ska ha en betryggande beredskap att kunna höja förmågan om det säkerhetspolitiska läget 

förändras (Prop. 1995/96:12:2). Försvarsmaktens främsta uppgift är att försvara Sverige mot 

väpnat angrepp, men det finns inte under tiden för försvarsbeslutet någon tänkbar angripare 

som anses ha förmågan att utföra omfattande angrepp mot Sverige. Dock ska försvaret ha 

kapaciteten att möta sådana angrepp (Prop. 1995/96:12:6). ”Angrepp skall kunna mötas var det 

än kommer ifrån och hela landet skall kunna försvaras” (Prop. 1996/97:4:70). Det 

säkerhetspolitiska målet är att i alla former och lägen trygga en handlingsfrihet att kunna 

utveckla samhället. Det ska kunna ske som enskild nation och i samverkan med andra länder 

(Prop. 1995/96:12:39). 

 

Ytterligare en programmatiska idé i försvarsbeslutet är att den svenska säkerhetspolitiken 

kommer att ha en nationell och en internationell dimension. Detta eftersom den nya 

säkerhetspolitiska situationen innefattar ett brett spektrum av tänkbara risker och hot, såväl i 

fred som under krig (Prop. 1995/96:12). Nationellt ska Sverige kunna möta militära hot som 

direkt berör Sverige, men även kunna förebygga och hantera situationer som kan innebära 

nationella påfrestningar eller risker men som inte gäller ett hot mot Sveriges frihet. 

Internationellt ska Sverige samverka med andra länder och aktivt delta i fredsfrämjande insatser 

samt humanitära verksamheter (Prop. 1995/96:12:1). Att nationell säkerhet numera förutsätter 

gemensam säkerhet, är även det en idé som är central i försvarsbeslutet. ”Nationell säkerhet 

förutsätter i dag mer än tidigare gemensam säkerhet” (Prop. 1995/96:12:45).  

 

Problemen som försvarsbeslutet kretsar kring är således hur försvaret ska kunna anpassas efter 

det förändrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden, i och med Sovjetunionens och 

Warszawapaktens fall, samt de nya hot som vuxit fram som till exempel internationell terrorism 

(Prop. 1995/96:12:3, 8, 30). Metoderna som beskrivs för att lösa problemet är besparingar, 

minska Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation samt organisera en internationell styrka 
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för fredsfrämjande insatser.  

 

De kognitiva programmatiska idéerna kan sammanfattas i följande punkter:  

 

• Det svenska försvaret måste anpassas till det förändrade säkerhetspolitiska läget och de 

nya hoten som vuxit fram (Problem). 

• Besparingar ska ske, en reducering av krigs- och grundorganisationen ska ske samt en 

internationell styrka för fredsfrämjande insatser ska organiseras (Lösning). 

 

Idéerna som fattas på policynivå för att lösa problemen är således att reducera de årliga 

försvarsutgifterna stegvis med 4 miljarder i jämförelse med budgetåret 1994/95 (Prop. 

1995/96:12:5). Det föreslås även att mål och resultatstyrningen av försvaret ska vidareutvecklas 

och omfatta förmåge-, produktivitets-, och kostnadsramstyrning vilket stärker möjligheten till 

uppföljning och kontroll, vilket ska leda till en mer rationell organisation (Prop. 1996/97:4:211, 

218). Följderna av att utgifterna sänks blir att krigs- och grundorganisationen minskas med ett 

antal enheter (Prop. 1996/97:4:113). Dock ska en internationell styrka för fredsfrämjande 

insatser inrättas som kommer att arbeta under mandat av FN eller OSSE, för att bättre kunna 

bidra till den gemensamma säkerheten (Prop. 1995/96:12:106).  

 

6.3.3 Normativa idéer  

Varför försvarets krigs- och grundorganisation bör förändras legitimeras i texten genom 

referenser till det förändrade säkerhetspolitiska läget. Inför den stundande förändringen av 

försvaret är en normativ idé att den nationella säkerheten nu förutsätter gemensam 

säkerhet. ”Sveriges säkerhet kan i grunden bara garanteras genom gemensam säkerhet globalt 

och i Europa” (Prop. 1995/96:12:59), är ett exempel på hur den nya inriktningen legitimeras. 

Det menas även att den svenska säkerheten på lång sikt endast kan garanteras genom gemensam 

säkerhet i men också utanför Europa. Det vidgade säkerhetsbegreppet ska nu omfatta allt som 

kan påverka den nationella säkerheten, såsom terrorism, flyktingströmmar och 

naturkatastrofer. ”Att betrakta säkerhet endast i militärt perspektiv är på gränsen till det tredje 

årtusendet ett förlegat synsätt” (Prop. 1995/96:12:8). Fredsfrämjande insatser får därmed en 

ökande betydelse för att skapa gemensam säkerhet. Det är också genom dessa idéer som den 

svenska internationella styrkan legitimeras (Prop. 1995/96:12:7). Samarbete med andra länder 

har här en större betoning än i tidigare försvarsbeslut. Det menas bland annat att medlemskapet 
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i EU gagnar den svenska säkerheten och stärker möjligheten att tillsammans med andra länder 

arbeta för en framtid i fred, demokrati och social och ekonomisk utveckling (Prop. 

1995/96:12:4). Samarbete legitimeras även genom referenser till att Europa befinner sig i en 

unik situation som möjliggör uppbyggnaden av nya alleuropeiska säkerhetsstrukturer och att 

stärka FN:s och OSSE:s fredsfrämjande roll (Prop. 1995/96:12:5). ”Det blir ett modernt och 

betryggande försvar mot framtidens, inte gårdagens hot.” (Prop. 1996/97:4:22), är ett exempel 

på hur den nya inriktningen för försvaret legitimeras i försvarsbeslutet.  

 

Den militära alliansfriheten syftande till neutralitet i krig, legitimeras som i tidigare 

försvarsbeslut genom beskrivningen att hållningen bidrar till stabilitet och lugn i Sveriges 

närområde. Den säkerhetspolitiska linjen förutsätter därför en betryggande försvarsförmåga 

(Prop. 1995/96:12:41). Hur reduceringen av försvarets krigs- och grundorganisation samt 

försvarets utgifter legitimeras, är genom idén att det svenska folkets förtroende för försvaret 

bland annat vilar på det berättigade kravet att kostnaderna för försvaret utsätts för samma hårda 

prövning som andra samhällsutgifter. Sett till att hotbilden nu förändrats menas det att försvaret 

inte behöver vara uppbyggt på samma vis som under kalla kriget, det hade varit svårt att 

försvara ekonomiskt menas det (Prop. 1995/96:12:5).  

 

Det är ett försvar för nationens säkerhet i kris och krig men också för 

den enskilda människans säkerhet i fred. Det är ett försvar, som kan 

bidra till att bevara freden och bistå utsatta människor utanför vårt lands 

gränser (Prop. 1995/96:12:9).  

 

6.4 Proposition 1998/99:74, Förändrad omvärld – omdanat försvar, samt proposition 

1999/00:30, Det nya försvaret  

 
Inför försvarsbeslutet 1999/00 fattades ett inriktningsbeslut år 1999 som bland annat innehöll 

målsättning för försvars- och säkerhetspolitiken och beskrivning av det säkerhetspolitiska läget. 

Likt första etappen av försvarsbeslutet 1995-1997, innehar inriktningsbeslutet en tyngdpunkt 

gällande de kognitiva programmatiska idéerna, medan propositionen 1999/00:30 främst berör 

policynivån.  

 

6.4.1 Filosofiska idéer   

Det går nu att se att världsbilden tagit ytterligare steg mot liberalismens syn på internationella 
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relationer. Beredskapen hos de militära styrkorna i omvärlden beskrivs som mycket begränsade, 

vilket särskilt gäller de ryska styrkorna. Det finns inte heller några politiska motsättningar i det 

svenska närområdet som skulle riskera att Sverige dras in i ett krig (Prop. 1998/99:74:51). 

Hoten i form av invasion kan nu avskrivas, berättas det i försvarsbeslutet (Prop. 1999/00:30:12) 

Samarbete presenteras som nyckeln till en säkrare omvärld. Att invasionsförsvaret helt görs om 

till ett insatsförsvar för att bli bättre lämpat för internationella insatser är ett tydligt tecken på 

det (Prop. 1999/00:30:10). EU, FN, NATO och OSSE beskrivs som viktiga institutioner för att 

trygga säkerheten i Europa och i världen, och Sverige vill kunna spela en viktig roll för det 

internationella säkerhetssamarbetet genom sina bidrag (Prop. 1998/99:74:54). ”Sverige önskar 

spela en viktig roll för det internationella säkerhetssamarbetet” (Prop. 1998/99:74:54). 

Ytterligare en indikation på att Sverige har skiftat mer mot liberalismen är åsikten att Ryssland, 

som beskrivs ha en osäker framtid, bör inkluderas i det europeiska samarbetet för att stärka 

säkerheten på kontinenten (Prop. 1999/00:30:29). Det konstateras att den svenska 

säkerhetspolitiken har vävts in i ett brett internationellt samarbete om säkerhet i Europa (Prop. 

1999/00:30:30). ”Detta breda samarbete är av grundläggande betydelse för de stora 

förbättringar som skett i vårt säkerhetspolitiska läge sedan det kalla krigets slut” (Prop. 

1999/00:30:30). De internationella fredsbevarande och humanitära insatserna beskrivs som allt 

mer viktiga. Enligt försvarsbeslutet har konflikten på Balkan visat vikten av sådana insatser 

(Prop. 1999/00:30:1, 23). Regionala och lokala konflikter kan få direkta och indirekta 

verkningar långt utanför det aktuella konfliktområdet och därmed hota den internationella 

freden och säkerheten. Genom deltagande i internationella insatser kan Sverige direkt påverka 

säkerhetsläget (Prop. 1998/99:74:44; 1999/00:30:30). Fokus i diskursen är samarbete, 

ekonomisk integration, demokrati, internationell rätt och internationella fredsfrämjande och 

humanitära insatser.  

 

6.4.2 Kognitiva idéer 

De kognitiva idéerna på programmatisk nivå har vid sekelskiftet tagit ytterligare steg mot den 

internationella inriktningen. Det framkommer i försvarsbeslutet att försvaret behöver göras om 

ytterligare för lyckas med den omställning som redan startats. En central kognitiv 

programmatisk idé i försvarsbeslutet är att ett betydligt mindre försvar krävs, med bättre kvalitet 

och som kan användas till en mängd olika insatser. Det som vill uppnås är ett modernt försvar 

som är anpassningsbart för framtida uppgifter. Försvaret måste göras bättre lämpat för 

internationella insatser. För att kunna bidra till att stärka säkerheten både i Europa och globalt, 

och för att kunna möta de nya hot som vuxit fram, krävs det att försvarets förmåga att hantera 
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internationella kriser utvecklas (Prop. 1999/00:30:1, 10). ”Den internationella utvecklingen 

understryker att det finns behov av att snabbt förstärka Sveriges förmåga till internationella 

insatser för hantering av kriser” (Prop. 1999/00:30:1).  

 

Militär alliansfrihet syftande till neutralitet i krig, är fortfarande kärnan i den svenska 

säkerhetspolitiken. Den förutsätter att Sverige har en betryggande försvarsförmåga. Försvarets 

nationella och internationella dimension består. De främsta uppgifterna för Försvarsmakten är 

att försvara Sverige mot väpnat angrepp, och att medverka för att stärka säkerheten 

internationellt i samverkan med andra länder (Prop. 1998/99:74:47). Det framkommer dock att 

en invasion av Sverige inte ter sig möjlig under de närmaste tio åren, vilket gör att 

reformeringen av Försvarsmakten kan fortsätta (Prop. 1998/99:74:43). Det medför även att 

invasionförsvaret inte längre är nödvändigt i dagsläget (Prop. 1998/99:74:9). Angående 

uppgiften att försvara Sverige mot väpnat angrepp slås det fast att försvaret nu ska ”- ha 

förmåga att upptäcka, analysera och möta begränsade insatser mot Sverige…” (Prop. 

1999/00:30:41). Det visar på att ett skifte av idéer skett. I det senaste försvarsbeslutet skulle 

försvaret kunna möta ett angrepp varifrån det än kommer, hela Sverige skulle kunna försvaras. 

Nu ska Försvarsmakten kunna möta begränsade insatser mot Sverige. Det säkerhetspolitiska 

målet är fortfarande att i alla lägen och former trygga en handlingsfrihet att kunna utveckla 

samhället, vilket ska kunna ske som enskild nation eller i samverkan med andra länder (Prop. 

1998/99:74:47).  

 

Då invasionsförsvaret inte längre anses vara medlet för att möta de säkerhetspolitiska hoten, 

föreslås det att ett flexibelt insatsförsvar inrättas istället som ska vara anpassat för 

internationella insatser och bättre anpassat för den nya hotbilden (Prop. 1998/99:74:43, 94). ”I 

stället för ett invasionsförsvar behövs ett insatsförsvar…” (Prop. 1999/00:30:1). Beslutet att 

införa ett insatsförsvar medför bland annat att ett stort antal organisationsenheter inom 

Försvarsmakten reduceras, men det möjliggöra även besparingar inom försvarsområdet (Prop. 

1998/99:74:43, 95, 100).   

 

Problemen i försvarsbeslutet kretsar således kring det säkerhetspolitiska läge som Sverige 

befinner sig i. Då en invasion av Sverige inte ter sig möjlig under de närmaste tio åren anses 

invasionsförsvaret inte längre behövas. Det som behövs nu är ett försvar som är anpassat för  

internationella insatser. Sverige ska kunna medverka för att stärka säkerheten internationellt i 

samverkan med andra länder. De metoder som presenteras för att anpassa det svenska försvaret 
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till det rådande säkerhetspolitiska läget är besparingar, en minskning av Försvarsmaktens krigs- 

och grundorganisation samt inrättandet av ett insatsförsvar.  

 

De kognitiva programmatiska idéerna kan sammanfattas i följande punkter:  

 

• Det svenska försvaret måste anpassas ytterligare till det förändrade säkerhetspolitiska 

läget och de nya hot som vuxit fram. Försvaret måste göras mer lämpat för 

internationella insatser (Problem). 

• Invasionsförsvaret ska göras om till ett insatsförsvar, en reducering av krigs- och 

grundorganisationen ska ske. Det möjliggör även besparingar inom utgiftsområdet 

(Lösning). 

 

De kognitiva policyidéerna kan följaktligen sammanfattas:  

 

Invasionsförsvaret ska ersättas av ett insatsförsvar som är mindre till storleken. Ett femtiotal 

organisationsenheter ska läggas ner, samtidigt som ett fåtal inrättas som ska vara anpassade för 

den nya organisationen (Prop. 1999/00:30:1, 60, 61). Den ekonomiska ramen ska sänkas, dock 

ska ett omställningsbidrag ges i början av processen (Prop. 1999/00:30:18). Avveckling av 

mark, lokaler, anläggningar, samt av de förnödenheter som lagerhålls av Försvarsmakten ska 

ske (Prop. 1999/00:30:100-106).  

 

6.4.3 Normativa idéer  

Hur den fortsatta utvecklingen av Försvarsmakten legitimeras i försvarsbeslutet är genom 

referenser till dels det fortsatt positiva säkerhetspolitiska läget och dels genom referenser till att 

det svenska försvaret behöver anpassas för dagens hot och åtaganden. Angående det 

säkerhetspolitiska målet, vilket är att trygga en handlingsfrihet att utveckla samhället, behövs 

inte längre ett invasionsinriktat försvar, utan ett mer internationellt inriktad sådant. Samarbete 

är en central punkt i försvarsbeslutet för att kunna uppnå säkerhet, även för svensk del, och för 

att bättre kunna samarbeta med andra länder krävs det att försvaret reformeras. Det anses därför 

avgörande för Sveriges säkerhet att det internationella säkerhetssamarbetet fortsätter att 

utvecklas (Prop. 1999/00:30:30). Det slås även fast att ”Ländernas gemensamanna förmåga att 

dämpa väpnade konflikter och minska mänskligt lidande är en viktig del i den nya 

säkerhetspolitiska situationen i Europa och världen.” (Prop. 1999/00:30:11). Det benämns 
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även i försvarsbeslutet att det är ett ansvar för Sverige att även fortsättningsvis medverka till att 

bidra till fred och säkerhet i Europa (Prop. 1999/00:30:31). Genom att delta i internationella 

fredsfrämjande insatser kan Sverige bidra till att minska riskerna för konflikt och krig, men 

även bidra till varaktigt förtroendefulla och fredliga relationer mellan alla länder (Prop. 

1998/99:74:44). Det är därför nödvändigt att anpassa, förnya och modernisera försvaret (Prop. 

1999/00:30:10). ”Totalförsvaret kan inte byggas utifrån ett fåtal statiska hotbilder utan 

måste kunna förändras allteftersom omvärlden förändras” (Prop. 1999/00:30:34). 

 

De lägre anslagen till försvaret legitimeras också de genom referenser till en förändrad omvärld 

och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Det nämns att totalförsvarsresurserna successivt 

kommer att ställas om för att bli bättre lämpade för internationell krishantering. Bedömningen 

är således att det inte går att vidmakthålla resurser som utformats för en annan tid och andra 

behov än det som upplevs idag eller som kan förutspås i framtiden (Prop. 1999/00:30:13).    

 

Sverige önskar spela en viktig roll för det internationella 

säkerhetssamarbetet. En förening av traditioner, värderingar, intressen 

samt tillgång till i sammanhanget värdefulla resurser gör det angeläget 

för Sverige att ge ett fullödigt bidrag till fred och säkerhet, i vilket 

försvarspolitiken har en tydlig och väl definierad roll (Prop. 

1998/99:74:54).  

 

6.5 Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar  

 
6.5.1 Filosofiska idéer 

Det har visat sig att världsbilden också i detta försvarsbeslut rör sig vidare mot liberalismens 

syn på internationella relationer. Även om försvaret bör ha en grundläggande kapacitet att 

skydda nationen, framkommer det i både detta och i förra försvarsbeslutet ett klart fokus på att 

reformera försvaret till ett betydligt mindre sådant. Tanken är att försvaret ska bli bättre lämpat 

för att främja internationella samarbeten och insatser, och bättre anpassat för de internationella 

åtaganden som Sverige har genom medlemskap i diverse institutioner (Prop. 2004/05:5:12-

14). ”Försvarsreformen ska öka Sveriges möjlighet att bidra till utvecklingen av EU:s 

krishanteringsförmåga, samt vår möjlighet att delta i fredsfrämjande insatser inom ramen för 

FN och andra internationella organisationer” (Prop. 2004/05:5:12). 
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Den liberalistiska synen på internationella relationer blir också tydlig genom betoningen på 

samarbete som lösningen till de problem som finns på den internationella arenan. Det menas 

att ”Sveriges säkerhet har på ett avgörande sätt stärkts i och med den ökande europeiska 

integrationen” (Prop. 2004/05:5:31). Det betonas därför att Ryssland bör inkluderas och 

integreras mer med de euroatlantiska säkerhetsstrukturerna och genom ett ökat samarbete med 

EU. Globaliseringen och internationaliseringen beskrivs öka det ömsesidiga beroendet mellan 

folk och länder. Beroendet skildras som positivt för fred och stabilitet, men det gör även att 

samhället blir mer sårbart och känsligt för störningar. Försvaret måste förhålla sig till 

Internationella konflikter och kriser och deras spridningsrisk (Prop. 2004/05:5:13, 14, 19-21). 

Det menas att de hot som kan riktas mot Sveriges säkerhet också är gemensamma hot för 

Sverige övriga EU-länder. Likaledes kan hot mot EU:s gemensamma säkerhet också innebära 

hot mot Sverige (Prop. 2004/05:5:34). Den globala interdependensen beskrivs ”…som i 

grunden positiv för fred och stabilitet…” (Prop. 2004/05:5:14), vilket också indikerar 

riktningen mot liberalismen. EU, FN, NATO och OSSE beskrivs som viktiga institutioner för 

att trygga säkerheten i Europa och i världen, och för att begränsa interdependensen negativa 

aspekter (Prop. 2004/05:5:12-30). 

 

6.5.2 Kognitiva idéer  

Propositionen fortsätter på den utstakade vägen, där målet är att fortsätta inrikta försvaret mot 

ett insatsförsvar. De kognitiva programmatiska idéerna som försvarsbeslutet kretsar kring gäller 

främst utvecklingen på den internationella arenan och den bredare hotbild som utvecklingen 

fört med sig, men även hur försvaret ska kunna vidareanpassa sig för att kunna möta de nya 

hoten. ”Vi skapar ett försvar anpassat till dagens bredare hotbild” (Prop. 2004/05:5:12). Det 

slås fast i försvarsbeslutet att utvecklingen mot ett insatsförsvar måste fortsätta för att försvaret 

ska kunna möta de krav och utmaningar som framträder idag och som bedöms vara relevanta i 

framtiden. Reformen av försvaret är menad för utveckling och är till för att försvaret skall kunna 

bemöta en bredare hotbild (Prop. 2004/05:5:12, 14). ”Försvarsreformen går vidare mot ett 

modernt, flexibelt och rörligt insatsförsvar” (Prop. 2004/05:5:12).  

 

Den militära alliansfriheten står fast, dock kan ett skifte kring idén om den svenska neutraliteten 

nu konstateras. Det framkommer att Sverige ingår i en solidarisk gemenskap i och med 

medlemskapet i EU. ”Genom vårt medlemskap i Europeiska unionen deltar vi i en solidarisk 

gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europiska kontinenten” (Prop. 

2004/05:5:23). Den svenska säkerhetspolitiken syftar till att bevara Sveriges fred och säkerhet, 
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bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet samt stärka internationell fred och säkerhet (Prop. 

2004/05:5:23). Nationell säkerhet förutsätter gemensam säkerhet (Prop. 2004/05:5:12). 

 

I försvarsbeslutet framkommer det att försvaret behöver utöka sin operativa förmåga för att 

kunna möta de nya hoten och för att på ett bättre sätt kunna bidra till gemensamma 

internationella insatser (Prop. 2004/05:5:1, 34). Det konstateras att förra försvarsbeslutet 

inledde en omfattande internationalisering för att skapa ökad förmåga till internationell 

krishantering och säkerhetsfrämjande arbete, och det är något som nu ska fortsättas (Prop. 

2004/05:5:12). Dock ska försvaret inte endast dimensioneras för att hävda territoriell integritet 

och internationella insatser, utan även för att upprätthålla en grundläggande försvarsförmåga 

och kompetens. Det bedöms fortfarande som osannolikt att det under en överskådlig tid 

kommer att ske en väpnad attack enskilt mot Sverige. Emellertid ska försvaret upprätthålla en 

grundläggande försvarsförmåga då det kan ske i framtiden, men även för att skydda Sverige 

mot militära incidenter (Prop. 2004/05:5:12, 13). Försvarsmakten ska förutom att hävda den 

territoriella integriteten även bidra till att upprätthålla Sveriges självständighet genom att 

avvärja försök att ta kontroll över viktiga funktioner eller försök att påverka Sveriges agerande, 

men också bidra till att förebygga och hantera kriser i omvärlden (Prop. 2004/05:5:34). För att 

kunna vidareutveckla insatsförsvaret föreslås att värnpliktssystemet görs om, att ett stort antal 

organisationsenheter inom grundorganisationen ska läggas ner, samt en omfattande avveckling 

av materiel och personal (Prop. 2004/05:5:2, 12). Den förändrade hotbilden möjliggör dessutom 

att utgiftsramen för försvaret kan minskas (Prop. 2004/05:5:227).  

 

De problem som definieras i försvarsbeslutet gäller främst hur vidareutvecklingen av 

insatsförsvaret ska ske. Försvaret är fortfarande inte tillräckligt anpassat för att möta de krav 

och utmaningar som framträder idag och som bedöms vara relevanta i framtiden. Försvaret ska 

bli bättre anpassat för det rådande säkerhetspolitiska läget. De metoder som presenteras i 

försvarsbeslutet för att lösa problemen är i huvudsak besparingar och en minskning av 

försvarets grundorganisation.  

 

De kognitiva programmatiska idéerna kan sammanfattas i följande punkter:  

 

• Försvaret måste vidareutvecklas för att på ett bättre sätt kunna bidra till internationella 

insatser och den gemensamma säkerheten (Problem). 
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• Den operativa förmågan ska öka, ett stort antal organisationsenheter inom 

grundorganisationen ska läggas ner och värnpliktssystemet ska göras om. 

Förändringarna möjliggör även besparingar inom området (Lösning).  

 

Idéerna på policynivå kan således sammanfattas följande: 

  

Den operativa förmågan ska öka och en svensk snabbinsatsstyrka ska utvecklas (Prop. 

2004/05:5:41). Försvarsmaktens organisation ska reduceras, 28 organisationsenheter inom 

grundorganisationen ska läggas ner (Prop. 2004/05:5:180-182) och värnpliktssystemet ska 

göras om (Prop. 2004/05:5:83). Det föreslås vidare att utgiftsramen minskas, att besparingar 

ska ske, samt att ytterligare krav på mål och resultatstyrning ska införas Prop. 2004/05:5:224-

227). För att möjliggöra besparingar föreslås det även att lokaler, mark, anläggningar och 

materiel som ej behövs ska avvecklas, samtidigt ska övertalig personal avvecklas (Prop. 

2004/05:5:12, 229).  

 

6.5.3 Normativa idéer  

Förändringarna i försvaret legitimeras främst genom referenser till den förändrade hotbilden 

och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Grundelementen för svensk säkerhetspolitik har börjat 

förändras. Militär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig, har tidigare varit inriktningen 

som Sverige följt. Nu står det att Sverige är militärt alliansfritt, men att ”Det är svårt att 

föreställa sig att Sverige skulle ställa sig neutralt i händelse av ett väpnat angrepp mot ett annat 

EU-land” (Prop. 2004/05:5:23). Angående neutraliteten nämns det att ”Denna 

säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat 

oss väl” (Prop. 2004/05:5:23), vilket är ett exempel på hur förändringen legitimeras i texten. 

Det menas även att det är svårt att föreställa sig att övriga EU-länder inte skulle agera på samma 

vis (Prop. 2004/05:5:23). Internationellt samarbete beskrivs fortfarande som viktigt för både 

den egna och den gemensamma säkerheten. Det är också genom referenser till den 

gemensamma säkerheten som en vidareutveckling av försvaret legitimeras, ”Genom att stärka 

vår förmåga att delta i internationellt arbete och krishanteringsinsatser stärks internationell 

fred och säkerhet för Sverige, EU och vår omvärld.” (Prop. 2004/05:5:1). Det menas att dagens 

hotbild och konflikter tydliggjort att de svenska internationella insatserna främjar internationell 

fred och säkerhet, men även Sveriges egen säkerhet. ”För framtiden är det tydligare än 

någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära konflikter” (Prop. 2004/05:5:23). Därför 

anses det vara viktigt att Sverige agerar gemensamt med andra länder i fredsfrämjande insatser. 
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Försvarsreformen syftar till att stärka den svenska förmågan att bidra till utvecklingen av EU:s 

krishanteringsförmåga och öka möjligheten att delta i fredsfrämjande insatser. Det 

framkommer även att de delar av försvaret som inte anses behövas i den nya 

insatsorganisationen ska avvecklas skyndsamt för att skapa ekonomiskt utrymme för det nya 

försvaret (Prop. 2004/05:5:12).  

 

De minskade ekonomiska anslagen till försvaret legitimeras även de genom referenser till en 

förändrad hotbild och ett bättre säkerhetspolitiskt läge (Prop. 2004/05:5:227). Det som behövs 

är ett i grunden mindre försvar som inriktats på internationella insatser, men som även har en 

grundläggande försvarsförmåga. Konsekvenserna blir att ett stort antal organisationsenheter 

läggs ner och att värnpliktssystemet görs om för att ytterligare anpassa försvaret till de behov 

och krav som finns idag i och med insatsförsvaret. Dock anses det viktig att värnplikten är kvar 

för att förankra totalförsvaret i samhället (Prop. 2004/05:5:83). Hur reformen legitimeras i det 

stora hela kan utläsas i följande citat: ”Nu fortsätter vi att utveckla det nya försvaret och skapar 

utrymme för framtiden. Försvarsreformen går vidare mot ett modernt, flexibelt och rörligt 

insatsförsvar” (Prop. 2004/05:5:12). 

 

6.6 Proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar  
 
6.6.1 Filosofiska idéer 

Världsbilden är också i detta försvarsbeslut klart lutat mot liberalismens syn på internationella 

relationer. Försvaret ska enskilt och i samverkan med andra länder kunna försvara Sverige. Det 

är följaktligen gemensam säkerhet som eftersträvas. ”…dagens hot mot fred och säkerhet 

avvärjs bäst i gemenskap med andra länder och organisationer” (Prop. 2008/09:140:30). Det 

framkommer att Sveriges säkerhet ska byggas solidariskt tillsammans med andra länder med 

demokratiska värderingar. Försvarsbeslutet klargör även att interdependensen främjar en 

positiv utveckling i världen men att globaliseringen också kan innebära att regionala kriser och 

konflikter sprider sig.  

 

Gränsöverskridande samarbete, handel och integration främjar en 

positiv utveckling i stora delar av världen. Den fortsatta globaliseringen 

kan dock också innebära en ökad sårbarhet genom att enskilda 

händelser snabbt kan få regionala eller globala återverkningar (Prop. 

2008/09:140:27).  
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Sveriges säkerhet måste således även försvaras utanför landets gränser, i samverkan med andra. 

Solidaritetsförklaringen är ett tydligt tecken på att Sverige nu än mer engagerar sig i de 

gemensamma säkerhetsstrukturerna i Europa. I försvarsbeslutet berättas det att Sveriges 

medlemskap i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians och att det innebär att man tar 

ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet, vilket i sin tur betyder att ”…en neutralitetsoption 

inte är möjlig vid en konflikt i närområdet” (Prop. 2008/09:140:30). EU, FN, NATO, OSSE 

och USA skildras som viktiga aktörer för att bidra med säkerhet och krishantering i världen 

(Prop. 2008/09:140:17-23). Att försvaret ska anpassas ytterligare för att snabbt kunna bidra till 

insatser, vare sig i Sverige eller i utlandet, är också det ett tydligt tecken på den mer 

liberalistiska världsbilden (Prop. 2008/09:140:8-12). Ryssland beskrivs som ett orosmoment 

för säkerheten i Europa efter intrånget i Georgien 2008. Samtidigt satsar den ryska staten pengar 

på försvaret (Prop. 2008/09:140:24). Det menas dock att ”Globaliseringen, näringslivets 

intressen och de ömsesidiga beroendena är faktorer som kan motverka försämrade relationer 

och som på sikt kan bidra till en stegvis normalisering i förbindelserna mellan Ryssland och 

omvärlden” (Prop. 2008/09:140:25). Det menas också att ett ryskt medlemskap i WTO skulle 

kunna bidra till bättre relationer (Prop. 2008/09:140:25). Betoningen på samarbete och 

institutioner för att förbättra säkerheten är en tongång genom hela försvarsbeslutet, vilket också 

tydligt kan ses i de normativa idéerna.  

 

6.6.2 Kognitiva idéer  

De kognitiva idéerna på programmatisk nivå i försvarsbeslutet rör fortfarande hur Sverige ska 

anpassa sig till det rådande omvärldsläget och den aktuella hotbilden. ”Landets säkerhet värnas 

inte bara vid vår egen gräns. Ett säkerhetshot mot ett grannland kan få betydande konsekvenser 

för Sverige” (Prop. 2008/09:140:8). Försvaret måste därför anpassas ytterligare för att kunna 

lösa framtida konflikter både på och utanför svenskt territorium. ”Försvaret ska kunna 

användas här och nu, och i ökad utsträckning bidra till såväl Sveriges säkerhet som stabilitet i 

omvärlden” (Prop. 2008/09:140:8). En central kognitiv idé på den programmatiska nivån är 

solidaritetsförklaringen som omfattar EU-medlemmar samt Norge och Island. Den innebär att 

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

annat medlemsland eller nordiskt land. Det slås fast att neutralitet är inte längre möjligt vid en 

konflikt i Sveriges närområde och förväntningen är att de andra länderna agerar på samma sätt 

om Sverige drabbas (Prop. 2008/09:140:30). ”Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot 
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militärt stöd” (Prop. 2008/09:140:9). Idén om neutraliteten började skifta i det förra 

försvarsbeslutet, men har i och med detta försvarsbeslut helt övergått till solidaritet.  

 

Utifrån solidaritetsförklaringen, omvärldsbeskrivningen och de skildrade hoten springer också 

idéerna kring försvarets framtida utformning. Försvaret ska vara utformat för att snabbt kunna 

få och ge stöd vid konflikter i Sveriges närområde. Det krävs därför att Sverige, med kort varsel, 

ska kunna agera enskilt och tillsammans med andra (Prop. 2008/09:140:29). Hoten mot 

Sveriges säkerhet framställs som föränderliga, gränslösa och komplexa, vilket gör att 

försvarsbeslutet trycker på vikten av internationella insatser där samarbete sker med andra stater 

och organisationer (Prop. 2008/09:140:30, 33, 38). Därav ska försvaret nu göras mer tillgängligt 

och bättre lämpat för det ökade kravet på samarbete och internationella insatser. I 

försvarsbeslutet står det att ”Försvaret ska kunna användas här och nu, och i ökad utsträckning 

bidra till Sveriges säkerhet som stabilitet i omvärlden” (Prop. 2008/09:140:8). Det blir i 

försvarsbeslutet tydligt att Sverige ska fortsätta att reformera försvaret för att det ska bli bättre 

lämpat för internationella insatser, men även för de åtaganden som Sverige har i och med 

medlemskap i bland annat EU och FN (Prop. 2008/09:140:8, 9, 15). Det slås fast att säkerhet 

nu är ett vidare begrepp än skyddet av det egna territoriet, men Sveriges säkerhetspolitik syftar 

ytterst till att garantera Sveriges politiska oberoende och självständighet (Prop. 

2008/09:140:14). Ett militärt angrepp riktat enskilt mot Sverige anses fortfarande vara 

osannolikt under en överskådlig tid. Den nu rådande hotbilden innebär att säkerhet bäst skapas 

i gemenskap med andra länder och organisationer. De försvarspolitiska målen är att hävda 

Sveriges suveränitet, skydda samhället samt förebygga och hantera konflikter och krig (Prop. 

2008/09:140:28, 33). Det fastställs därför att försvaret, enskilt och tillsammans med andra 

myndigheter, länder och organisationer, bland annat ska kunna försvara Sverige och främja 

säkerheten genom insatser både i Sverige och utomlands (Prop. 2008/09:140:36). Det anses 

därför att ”Sverige behöver ett försvar med ökad operativ förmåga i form av flexibla och 

tillgängliga insatsförband som kan användas både nationellt och internationellt för snabba 

förlopp i en föränderlig värld” (Prop. 2008/09:140:30). För att vidareutveckla 

insatsorganisationen föreslås bland annat att ett nytt personalförsörjningssystem införs och att 

insatsförsvaret ska bli en enhet. Det framkommer dock att Försvarsmakten har ekonomiska 

problem och att resurser behöver frigöras för att det nya försvaret ska kunna skapas (Prop. 

2008/09:140:1, 2, 6).  
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I försvarsbeslutet definieras problemen som att Sveriges försvar fortfarande inte är tillräckligt 

anpassat för internationella insatser och samarbeten. Solidaritetsförklaringen ställer krav på 

kapaciteten att kunna ge och ta emot militärt stöd. Den operativa förmågan ska därför höjas 

ytterligare för att göra det mer användbart och flexibelt. Att göra om systemet för 

personalförsörjning, att göra om insatsförsvarets utformning, samt besparingar är de metoder 

som beskrivs lösa problemen.  

 

De programmatiska idéerna kan således sammanfattas som följer:  

• Försvaret måste anpassas ytterligare för insatser och internationella sammanhang. 

Solidaritetsförklaringen ställer också krav på att Sverige ska kunna ge och ta emot 

militärt stöd (Problem).  

• Den operativa förmågan ska ökas, systemet för personalförsörjning ska göras om, 

ekonomin ska stabiliseras, besparingar ska ske och den ekonomiska styrningen 

utvecklas (Lösning).  

 

För att lösa problemet föreslås det på policynivå att:  

Värnplikten ska avskaffas och ett nytt personalförsörjningssystem ska inrättas med 

kontrakterade soldater samt att insatsorganisationen ska göras till en enhet (Prop. 

2008/09:140:1). Styrningen och förvaltningen inom försvaret ska utvecklas ytterligare, med 

fokus på strategisk långsiktig styrning. Resurser till den fortsatta reformeringen av försvaret 

ska frigöras genom förändringar och rationaliseringar. De ekonomiska medlen inom 

myndigheten ska tillföras de delar av försvarssektorn där de bedöms göra bäst nytta (Prop. 

2008/09:140:104-109). 

 

6.6.3 Normativa idéer  

De kognitiva idéerna i försvarsbeslutet legitimeras genom de normativa idéerna, det vill säga 

varför förändringarna är lämpliga. Betydelsen av samarbete med andra länder och 

organisationer är en tongång genom hela försvarsbeslutet och det påpekas att det är viktigt att 

samarbetena fortsätter då de underlättar arbetet att nå en bättre gemensam säkerhet (Prop. 

2008/09:140). Ett exempel på hur Sveriges deltagande i internationella insatser legitimeras i 

försvarsbeslutet kan ses i följande citat:  
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Vårt deltagande i kris- och konflikthantering internationellt grundas 

ytters på vår vilja att bidra till att kriser och konflikter kan avvärjas eller 

hejdas så att stabila och varaktiga lösningar kan nås där demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri-och rättigheter kan garanteras (Prop. 

2008/09:140:35). 

 

I försvarsbeslutet framgår det att multilateralt samarbete är avgörande för hanteringen av de 

globala utmaningarna och att det ligger i Sveriges intresse att utveckla samarbetet med andra i 

bi- och multilaterala forum för att främja målen för svensk säkerhet (Prop. 2008/09:140:15). 

Att främja internationellt säkerhets- och försvarssamarbete anses positivt eftersom det skapar 

förtroende mellan stater och lägger grunden för gemensam säkerhet. Ytterligare exempel på 

normativa idéer kring varför försvaret bör inriktas på det föreslagna viset är för att Sveriges 

säkerhet ska byggas solidariskt tillsammans med andra länder med gemensamma demokratiska 

värderingar. Det menas att ”Sveriges säkerhet stärks genom förtroendeskapande åtgärder, 

genom gemensam krishantering, samt genom aktiva och trovärdiga bidrag till nordisk, 

europeisk och global säkerhet” (Prop. 2008/09:140:9). Vidare beskrivs det att ”… dagens hot 

mot fred och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap med andra länder och organisationer. Effektivt 

multilateralt samarbete är därför ett grundelement i svensk säkerhetspolitik” (Prop. 

2008/09:140:30). Försvarsbeslutet menar att hoten mot Sveriges säkerhet understryker behovet 

av en fortsatt utveckling mot ett användbart, tillgängligt och flexibelt försvar. Det eftersom 

Sverige måste hävda sina intressen både i såväl i Sverige som utomlands. ”Vi måste inte enbart 

skydda oss själva, utan även bidra till säkerhet och utveckling såväl i som utanför närområdet 

i enlighet med EU-fördraget och FN Stadgan” (Prop. 2008/09:140:35), är ytterligare ett 

exempel på hur inriktningen legitimeras i försvarsbeslutet. Det menas att de föreslagna 

förändringar av försvaret kommer att öka flexibiliteten hos försvaret och göra det bättre skickat 

att kunna hantera en bred och föränderlig hotbild (Prop. 2008/09:140:8). Det menas att resurser 

behöver frigöras för att möjliggöra reformen, vilket legitimerar den utvecklade ekonomiska 

styrningen samt de rationaliseringar som föreslås (Prop. 2008/09:140:10, 13). Det är således 

igenom dessa idéer som den fortsatta reformen legitimeras.  
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7. Resultat  
 
Syftet för den här studien var att undersöka ifall en förändring i den försvarspolitiska diskursen 

kan skådas i samband med den reform som har lett till utfallet att Försvarsmakten idag inte har 

kapaciteten att försvara Sverige.  

 

Studien grundade sig på frågeställningarna, har världsbilden i försvarsdiskursen förändrats 

sedan 90 – talet fram till 2009? Har idéer kring problemdefiniering och problemlösning 

förändrats i den försvarspolitiska diskursen sedan 90 –talet fram till 2009? Om ja, på vilket 

sätt förändrades idéerna och vilka konsekvenser gav det? Hur legitimerades i så fall 

idéförändringen? Nedan presenteras resultatet av analysen.  

 

7.1 Har världsbilden i försvarsdiskursen förändrats sedan 90 – talet fram till 2009?  
 

Det har visat sig att världsbilden har förändrats i diskursen. Analysen visar att diskursen gått 

ifrån en världsbild som grundade sig på tanken att Sverige måste klara sig själva till att Sverige 

ska försvaras gemensamt med andra länder och institutioner. Världsbilden har gått ifrån en mer 

realistisk syn på internationella relationer mot en mer liberalistisk syn. När började då 

världsbilden skifta? I studien går det att se ett skifte i världsbild i och med försvarsbeslutet 

1991/92, i jämförelse med försvarsbeslutet 1986/87. Det har visat sig genom de normativa 

idéerna, som är kopplade till de filosofiska idéerna, att det var en mer hoppingivande tid under 

försvarsbeslutet 1991/92 än under 1986/87. Sovjetunionen och Warszawapakten hade fallit och 

kommunismen raserats och det menades att det inte fanns någon väg tillbaka till det gamla. Det 

förändrade omvärldsläget utgjorde en ”…historisk möjlighet att etablera en europeisk frihets- 

och samarbetsordning” (Prop. 1991/92:102:35). Sverige arbetade också för att snarast bli 

medlemmar i EG, som ansågs vara den självklara kärnan i det arbetet. Det menades vidare 

att ”Den nya politiska situationen skapar nya möjligheter för deltagande också i utrikes- och 

säkerhetspolitiskt samarbete med andra europeiska stater” (Prop. 1991/92:102:8). Det är 

skillnad gentemot 1986/87 års försvarsbeslut där det står: ”För att kunna bidra till en lugn och 

stabil utveckling i Norden får vår politik inte skapa vare sig farhågor eller förväntningar hos 

någon av supermakterna” (Prop. 1986/87:95:27).  
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Försvarsbeslutet 1991/92 var startpunkten på den mer liberalistiska syn på internationella 

relationer, och diskursen har sedan dess utvecklats i den riktningen. Fokus har varit samarbete, 

institutionella lösningar, internationella insatser, gemensam nytta och ömsesidiga beroenden.   

 

7.2 Har idéer kring problemdefiniering och problemlösning förändrats i den 
försvarspolitiska diskursen sedan 90 – talet fram till 2009? 
 
De kognitiva idéerna har även de förändrats under tidsperioden. Problemen i diskursen har gått 

ifrån att kretsa kring det nationella försvaret till att kretsa kring gemensam säkerhet. Skiftet 

kommer inte i samband med 1991/92 års försvarsbeslut, utan visar sig i diskursen under 

försvarsbeslutet 1995 – 97. Problemet som definieras här är att ”Nationell säkerhet förutsätter 

i dag mer än tidigare gemensam säkerhet” (Prop. 1995/96:12:45). Problemen som 

försvarsbeslutet kretsar kring är således hur försvaret ska kunna anpassas efter det förändrade 

säkerhetspolitiska läget i omvärlden, i och med Sovjetunionens och Warszawapaktens fall och 

de nya hot som vuxit fram som till exempel terrorism. Det menades att Sverige inte längre 

behövde ett försvar som det såg ut under kalla kriget. Det ansågs att de konflikter som blossat 

upp i Europa under denna tid utgjorde ett hot mot ansträngningarna att bygga en gemensam 

säkerhet. Sverige skulle därför kunna samarbeta med andra stater och institutioner för att 

motverka att konflikter på den internationella arenan eskalerar eller sprider sig. Metoderna som 

presenterades under 1995 – 97 för att lösa problemet var besparingar, att minska 

försvarsmaktens krigs- och grundorganisation samt att organisera en internationell styrka för 

fredsfrämjande insatser.  

 

Här går det alltså att skåda starten på den mer internationella inriktningen av försvaret. Även 

om Försvarsmaktens organisation minskades något i försvarsbeslutet 91/92 var anledningen då 

att organisationen behövdes effektiviseras. I försvarsbeslutet 1995 – 97 minskades försvarets 

krigs- och grundorganisation då det inte längre ansågs behövas ett försvar som det var utformat 

under kalla kriget. Efter försvarsbeslutet 1995 – 97 har försvaret fortsatt på den inriktningen. 

På policynivå har försvaret gjorts mindre och inriktats mot internationella insatser och 

samarbeten. Vidare har Försvarsmakten genomgått flera effektiviserings- och 

rationaliseringsåtgärder för att spara pengar. I och med avvecklingen av flertalet 

organisationsenheter inom Försvarsmakten under tidsperioden har också övertalig personal, 

lokaler, mark, anläggningar och materiel som ej behövts avvecklats. Samtidigt har den 

ekonomiska ramen också successivt minskat genom åren.  
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7.3 Om ja, på vilket sätt förändrades idéerna och vilka konsekvenser gav det? Hur 
legitimerades i så fall idéförändringen? 
 

Det visade sig att de filosofiska idéerna förändrades snabbt. Utifrån det material som studien 

grundat sig på, skedde ett skifte i världsbild mellan försvarsbesluten 86/87 och 91/92. Den nya 

världsbilden såg samarbete och institutionella lösningar som viktiga medel för att nå säkerhet i 

Europa. Det menades att ”Den nya politiska situationen skapar nya möjligheter för deltagande 

också i utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete med andra europeiska stater” (Prop. 

1991/92:102:8). Det skulle kunna argumenteras för att det skett ett revolutionärt skifte i de 

filosofiska idéerna, eftersom idéerna ifrån 1986/87 års försvarsbeslut skiljer sig ganska markant 

sett till hur idéerna såg ut i 1991/92 års försvarsbeslut. Här målas en annan framtid upp, där det 

finns en historisk möjlighet att etablera en europeisk samarbetsordning.  

 

Världsbildens förändring gjorde en inriktning mot en mer internationell hållning möjlig i de 

programmatiska idéerna, vilket i sin tur möjliggjorde att idéerna på policynivå också kunde gå 

i samma riktning. I försvarsbeslutet 1995 – 97 går det att skåda en förändring i de kognitiva 

idéerna. Nu menades det att nationell säkerhet förutsätter gemensam säkerhet. Hur den nya 

inriktningen legitimerades kan ses i följande två citat: ”Att betrakta säkerhet endast i militärt 

perspektiv är på gränsen till det tredje årtusendet ett förlegat synsätt” (Prop. 

1995/96:12:8), ”Det blir ett modernt och betryggande försvar mot framtidens, inte gårdagens 

hot” (Prop. 1996/97:4:22). På policynivå i försvarsbeslutet 1995 – 97 avvecklades ett antal 

organisationsenheter och en internationell fredsfrämjande styrka inrättades. De senare 

försvarsbesluten har följt den inriktning. I försvarsbeslutet 1998 – 00 avvecklades 

invasionsförsvaret och ett insatsförsvar inrättades som skulle göra försvaret bättre lämpat för 

internationella insatser. Försvarsbeslutet 2004/05 tryckte på behovet att ytterligare anpassa 

försvaret för internationella insatser, den operativa förmågan skulle stärkas. Ett stort antal 

organisationsenheter avvecklades och en svensk snabbinsatsstyrka skulle utvecklas. Även 

försvarsbeslutet 2008/09 tryckte på behovet av att fortsatt utveckla den operativa förmågan för 

kunna fullfölja de åtaganden Sverige har i och medlemskap i diverse institutioner. Värnplikten 

lades vilande och personalförsörjningen skulle nu utgå ifrån kontrakterade soldater. 

Insatsorganisationen gjordes även om till en enhet, istället för att vara uppdelad i en nationell 

och en internationell enhet. Exempel på hur de vidare förändringarna legitimerades genom åren 

kan ses i följande tre citat: ”Ländernas gemensamanna förmåga att dämpa väpnade konflikter 
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och minska mänskligt lidande är en viktig del i den nya säkerhetspolitiska situationen i Europa 

och världen” (Prop. 1999/00:30:11). ”Genom att stärka vår förmåga att delta i internationellt 

arbete och krishanteringsinsatser stärks internationell fred och säkerhet för Sverige, EU och 

vår omvärld” (Prop. 2004/05:5:1). ”Vi måste inte enbart skydda oss själva, utan även bidra till 

säkerhet och utveckling såväl i som utanför närområdet i enlighet med EU-fördraget och FN 

Stadgan” (Prop. 2008/09:140:35).  

 

Analysen har visat att de programmatiska idéerna skiftade strax efter att världsbilden förändrats. 

Det går även här att argumentera för att det skedde en revolutionär förändring. Problemen 

kretsade i försvarsbesluten 1986/87 och 1991 – 92 kring försvaret av nationen. I och med 

försvarsbeslutet 1995 – 97 förändrades problemdefinieringen och började istället kretsa kring 

hur den gemensamma säkerheten kunde säkras. Problem och problemlösning kretsar från och 

med försvarsbeslutet 1995 – 97 till försvarsbeslutet 2008/09 kring den gemensamma säkerheten 

och hur den ska stärkas. Policyidéerna har följt utvecklingen genom åren. Först har det skett 

revolutionära förändringar, vilket kopplas till förändringen på den programmatiska nivån. 

Sedan 1995 – 97 har dock mer evolutionära förändringar skett, för att åstadkomma bättre 

lösningar till de problem som den programmatiska nivån definierat.    

 

  



 

 
57 

8. Diskussion & slutsats 
 

Det har visat sig att DI fungerat bra som teori och metod för att beskriva hur den 

försvarspolitiska diskursen förändrats. De tre generalitetsnivåerna, tillsammans med de 

kognitiva och normativa typerna av idéerna har utgjort en behjälplig klassificering för att kunna 

utläsa idéer, men även dess förändring över tid. Dock har det varit tidskrävande att göra studien 

då det tagit lång tid att utforma analytiska ramverk för både filosofiska idéer samt för de 

kognitiva och normativa idéerna. Att det analytiska ramverket bestått av olika moment har 

också bidragit till att undersökningen tagit lång tid att genomföra. Likväl har de olika delarna 

av de analytiska ramverken gjort att det varit relativt enkelt att koppla generalitetsnivåerna till 

de olika typerna av idéer.  

 

Studien har visat att de filosofiska idéerna förändrades mot en mer liberalistisk syn på 

internationella relationer under tidsperioden 1987 – 2009. Startpunkten för den utvecklingen 

var i och med försvarsbeslutet 1991/92. Både de programmatiska idéerna och policyidéerna 

förändrades i försvarsbeslutet 1995 – 97 mot ett fokus på gemensam säkerhet istället för 

nationell säkerhet, vilket tydligt visat sig genom de kognitiva och normativa idéerna. Enligt 

Schmidt tenderar policy och programmatiska idéer att rättfärdigas genom kognitiva argument, 

medan de filosofiska idéerna som oftast ligger bakom dem tenderar att legitimeras genom 

normativa argument som vädjar till värderingar och lämplighet. Studien visar att de normativa 

idéerna tydligt kan kopplas samman med de filosofiska idéerna, världsbilden. Schmidt menar 

dock att de filosofiska idéerna är svårast att förändra, medan de programmatiska är lättare, och 

policyidéerna är lättast att förändra. Denna studie har dock visat att världsbilden skiftade först 

och att de andra generalitetsnivåerna sedan följde efter. Det verkar således inte som att de 

filosofiska idéerna är de svåraste att förändra, som teorin antyder. Däremot verkar det som att 

de filosofiska idéerna styr de andra generalitetsnivåerna, som teorin insinuerar.  

 

För att återknyta till tidigare forskning menade Agrell (2010:244) att huvudorsaken till 

försvarets omorganisering och avveckling att världsbilden förändrades. Denna studie kan inte 

yttra sig om att skiftet av världsbild var orsaken till försvarets omorganisering. Emellertid visar 

studien att det skedde ett tydligt skifte i världsbilden redan i försvarsbeslutet 1991/92 och att de 

andra idéerna sedan följde utvecklingen. Syftet för studien var att undersöka ifall en förändring 

i den försvarspolitiska diskursen kan skådas i samband med den reform som har lett till utfallet 

att försvarsmakten idag inte har kapaciteten att försvara Sverige, och svaret är ja. Det går att 
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skåda en sådan förändring. Även om det inte är en förklaring till den grundläggande frågan, hur 

kommer det sig egentligen att vi idag är i en situation, där till och med den förre ÖB:n 

deklarerar att vi inte kan försvara oss, ökar det i alla fall förståelsen för fallet då idéerna rör sig 

från filosofiska idéer, till programmatiska problemdefinitioner och till de policyidéer som fattas 

för att lösa problemen. Studien har visat att de policyidéer som framkom i försvarsbesluten 

1995 – 97 och framåt har varit att minska försvarets organisation och att inrikta det mot 

internationella insatser.   

 

Framtida forskning skulle kunna fokusera på att förklara förändringen av försvaret i termer av 

orsak och verkan. Det är något Schmidt antyder går att göra genom att följa idéerna igenom 

den politiska processen. Nu när det står klart att det skett ett tydligt skifte av idéer i den 

försvarspolitiska diskursen under denna tidsperiod skulle en sådan studie därför vara av intresse. 

Det kan dock bli ett omfattande arbete då studien måste kontrollera för allt utom idéer för att 

visa att idéer har en kausal verkan. Det skulle även vara intressant att fortsätta studien i 

beskrivande form. Detta då Sverige nu återigen verkar vara inne i en period som innebär en mer 

skeptisk syn på framtiden och hur den internationella arenan kommer att arta sig. De europeiska 

säkerhetsinstitutionerna tycks misslyckats med att förutse och motverka Rysslands annektering 

av Krim. Samtidigt går Sverige nu från ett internationellt fokus till ett mer nationellt inriktat 

försvar. Har Sveriges tilltro till de europeiska säkerhetsinstitutionerna förändrats? Är det åter 

ett skifte av världsbild som kan skådas? Är föreställningen nu att det rått en övertro till det 

europeiska säkerhetssystemet och dess förmåga att kollektivt svara upp och hantera kriser 

internationellt? Det är frågor som vore intressanta att besvara.  
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