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Abstract 

Sverige och Sveriges försvarsmakt har en lång tradition av att delta i internationella 

insatser. En tradition som i regel motiverats utifrån en idé om Sverige som ett fredligt, 

neutralt, och demokratiskt land. Vilket därmed anses göra Sverige till ett land med en 

unikt internationell position, som en moralisk stormakt. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka vilken bild som förmedlas av den svenska försvarsmakten, genom tal hållna 

av Sveriges överbefälhavare. Specifikt avses Försvarsmaktens självbild angående delta-

gande i internationella insatser, respektive deras roll nationellt. Detta genom att använda 

en form av narrativanalys, med ett teoretiskt perspektiv som hämtats från två verk av 

Anne Orford. Materialet som undersöks består av de åtta tal från Försvarsmaktens offi-

ciella hemsida, som hållits mellan januari 2014 och oktober 2015. Sammanfattningsvis 

synliggör denna studie att den svenska försvarsmakten förmedlar en bild av sig själv 

och sin personal som hjältar, både nationellt och internationellt. Detta genom att För-

svarsmakten framställs att representera och garantera grundläggande värderingar, som 

demokrati, fred, mänskliga rättigheter och säkerhet i Sverige och i världen. Liksom att 

ha de nödvändiga maskulina attribut som auktoritet, kapacitet och kompetens, för att 

inneha denna roll. Detta i kontrast till de stater och befolkningar som utmålas att inte 

inneha dessa attribut, och därmed är i behov av hjältens assistans och handledning.  

Kontrasten fungerar till att legitimera och generalisera föreställningen om hjälten och 

dennes uppdrag, liksom det ojämlika förhållandet mellan dessa aktörer. 
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1 Inledning 

Sverige och den svenska försvarsmakten har en lång tradition av att delta i internationel-

la insatser världen över. Antingen genom bidrag till FN, eller till andra internationella 

organisationer som exempelvis Nato.
1
 Sammanlagt har den svenska försvarsmakten 

hittills deltagit i 120 internationella uppdrag fördelade mellan 60 länder, däribland Af-

ghanistan, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Indien/Pakistan (Kashmir), och Kongo.
2
  

Under kalla kriget växte en föreställning om Sverige som en moralisk stormakt 

fram. Detta innebar att Sverige ansåg sig inneha en unik internationell position, på 

grund av deras moraliska överlägsenhet. Exempelvis utifrån avsaknaden av ett kolonialt 

arv i modern tid, alliansfriheten och Sveriges demokratiska samhällsorganisation. En 

föreställning som också innebar tillförsikt till att Sverige därmed hade ett moraliskt an-

svar att oombett politiskt vägleda stater som ansågs vara ”underutvecklade”.
3
 

Denna föreställning lever i många avseenden kvar sedan efter kalla krigets slut, 

trots att kontexten nu förändrats i många avseenden. Tiden efter kalla kriget, har präg-

lats av stabilitet i Östersjöområdet. Liksom en stark övertygelse och villighet att militärt 

ingripa i länder som inte ville eller kunde skydda sin befolkning. Under 1990-talet kom 

detta att återuppliva relevansen och betydelsen av FN:s säkerhetsråd, och säkerhetsrådet 

tilldelades uppgiften att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
4
 För Sverige inne-

bar det att landet ställde om från en nationell till en mer internationell inriktning. Denna 

inriktning, som fokuserat på Sveriges deltagande och åtagande i insatser runt om i värl-

den har på senare år fått omprövas på grund av förändrade omständigheter i Sveriges 

närområde, som uppfattats att ha rubbat stabiliteten i och kring Östersjöområdet.  

 

                                                                                                                                               

 
1
 Doeser, Fredrik, “Sweden's Participation in Operation Unified Protector: Obligations and Interests”, 

International Peacekeeping, Vol. 21 Issue 5, 2014, p. 642. 
2
 Försvarsmakten, “Historiska internationella insatser”, (hämtad 2016-01-05).  

3
 Dahl, Anne-Sofie, “Sweden: Once a moral superpower, always a moral superpower?”, International 

Journal, Vol. 61, Issue 4, 2006, pp. 895-896, 898; Doeser, 2014, pp. 643- 644. 
4
 Orford, Anne, Reading humanitarian intervention: human rights and the use of force in international 

law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 2-3. 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Den svenska försvarsmakten har alltså under ett flertal år haft en internationell inrikt-

ning som fokuserat på internationella åtagande, såsom insatser vilka åtminstone offici-

ellt, syftat och syftar till att åstadkomma fred och säkerhet utanför Sveriges gränser. 

Under de senaste åren har däremot den nationella inriktningen, med fokus på det natio-

nella säkerhetsläget, återigen kommit att bli mer uppmärksammad. Detta eftersom sä-

kerhetsläget kring och i Sveriges närområde bedömts (och fortfarande bedöms) att ha 

blivit mer ostabilt. Detta har däremot inte inneburit att den internationella inriktningen 

försvunnit, utan enligt exempelvis Riksrevisionen är den internationella inriktningen 

däremot för närvarande mer nedtonad.
5
  

Funderingar kring hur Sveriges försvarsmakt idag kan ses framställa deras roll in-

ternationellt, har fortsättningsvis legat till grund för denna uppsats. Först var det tänkt 

att syftet med den här uppsatsen skulle vara att undersöka de rådande berättelser som 

Försvarsmakten återger, och därigenom den officiella bilden av Sveriges försvarsmakt 

som förmedlas beträffande internationella militära insatser och fredsbevarande uppdrag. 

Efter en tid blev det dock tydligt att denna berättelse samverkade och sammansmälte 

med berättelsen om deras nationella uppdrag.  

Syftet med den här uppsatsen har följaktligen blivit att undersöka Försvarsmaktens 

rådande självbild, angående deltagande internationella insatser, respektive deras roll 

nationellt. Framförallt utifrån hur man försöker legitimera, motivera självbilden och vad 

får det för konsekvenser. Utifrån valt teoretiskt perspektiv innebär det således fokus på 

konstruktionen av subjekt och identitet, framförallt på huruvida det förekommer patriar-

kala och/eller postkoloniala konstruktioner. Detta kommer genomföras genom en narra-

tivanalys av utvalda tal, som hållits av Sveriges överbefälhavare angående bland annat 

internationella militära insatser och deras nationella roll. Meningen är att åskådliggöra 

de narrativ som här produceras och reproduceras i utvalda tal, och därigenom Försvars-

maktens självbild som Försvarsmakten försöker skapa och förmedla. Detta eftersom att 

narrativ nämligen är avgörande för skapandet av självbilder. 

                                                                                                                                               

 
5
 Riksrevisionen, ”Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4): Bilaga 6 Försvarsmaktens tolkning av sitt 

uppdrag”, 2014, pp. 2-3, 5-7-8, 11, (hämtad 2015-12-02). 
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Den primära frågeställningen som uppsatsen syftar att besvara är således: Vilken 

bild eller föreställning förmedlar Sveriges försvarsmakt för närvarande om sig själv, 

angående deras roll i internationella militära insatser, respektive deras roll nationellt? 

Vidare har följande delfrågor konstruerats för att besvara uppsatsens frågeställning: 

Hur skildras Försvarsmaktens roll och uppdrag nationellt? Hur skildras Försvarsmak-

tens roll och uppdrag internationellt? Vilka motiv förklaras ligga till grund för Sveriges 

deltagande i internationella insatser och uppdrag? Förekommer det feminiserande 

och/eller rasifierande konstruktioner i berättelserna som Försvarsmakten här skildrar, i 

så fall hur? 

 

1.2 Material och avgränsningar  

I det här avsnittet kommer uppsatsens primärmaterial att presenteras, samt valet av pri-

märmaterial, avgränsningar och källkritik att diskuteras och motiveras. En redovisning 

av valt sekundärmaterial, som kommer att användas i uppsatsen, kommer att presenteras 

i efterföljande kapitel. 

1.2.1 Primärmaterial, källkritik och avgränsningar 

 

Mellan åren 2000 och 2004 blev den förändrade inriktningen för Sveriges för-

svarsmakt tydlig, och gick från nationell till internationell. Detta medförde att interna-

tionella åtaganden skulle prioriteras, och den internationella inriktningen skulle seder-

mera få ytterligare utökad tyngd. Under senare år (från framförallt 2010-2011) har dock 

den nationella inriktningen åter kommit i fokus, men den internationella inriktningen 

har däremot inte upphört att existera, utan kan endast ses att numera delvis få stå tillba-

ka till förmån för den nationella inriktningen.
6
 

För att kunna besvara frågeställningen har tal valts ut från Försvarsmaktens hem-

sida, hållna av Sveriges överbefälhavare (ÖB) efter att inriktningen ändrats, som upp-

                                                                                                                                               

 
6
 Riksrevisionen, ”Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4): Bilaga 6 Försvarsmaktens tolkning av sitt 

uppdrag”, 2014, pp. 2-3, 5, 7-8, 11, (hämtad 2015-12-02). 
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satsen avser att undersöka.
7
 På grund av avsaknaden av en mer specificerad sökfunktion 

på Försvarsmaktens hemsida, baserades urvalet först på när talen framfördes. Uppsat-

sens fokus är inriktat på att undersöka den rådande officiella självbild som Försvars-

makten för närvarande förmedlar, angående internationella insatser respektive deras 

uppdrag på nationell nivå. Därmed sågs först de tal som var hållna under och 2014 och 

2015 som de mest relevanta, och efter en granskning konstaterades det att samtliga tal 

berör Sveriges internationella insatser, om än i varierande utsträckning. Liksom deras 

uppgifter nationellt. Samtliga har dessutom hållits av Sveriges överbefälhavare, till 

skillnad från en del tal som hållits under tidigare år. Detta är av relevans i och med att 

ÖB leder Försvarsmaktens verksamhet, nationellt såväl som internationellt, och därmed 

är den som företrädesvis representerar hela Försvarsmakten.
8
 Däremot bör det också 

nämnas att Försvarsmakten är en myndighet vars arbetsgivare är Sveriges civila reger-

ing. Således är det Försvarsmaktens uppgift att se till riksdagens och regeringens beslut 

genomförs; ett förhållande som är ämnat att reglera och påverka Försvarsmaktens in-

riktning.
9
 Detta förhållande kommer dock inte att vidare utvecklas och undersökas i 

denna studie. 

De fyra tal som har hållits under 2015 tillsammans med de fyra tal som hölls un-

der 2014 har valts ut till att fungera som uppsatsens primärmaterial. Ett alternativ hade 

varit att exempelvis använda sig av inlägg på en eller fler av Försvarsmaktens bloggar, 

vilka finns tillgängliga på Försvarsmaktens hemsida.
10

 Dessa kommer inte att användas 

då en granskning av samtliga bloggar visade att endast tre, av totalt 77 bloggar var av 

intresse för den här uppsatsen. Bland annat berodde det på att de senaste inläggen, i ma-

joriteten av bloggarna, gjordes för mellan fem månader till fyra år sedan, samt att ensta-

ka saknade inlägg. Deras varierande ”inriktningar” och innehåll var också av relevans 

för beslutet. De tre bloggar som däremot föreföll som möjligtvis intressanta för uppsat-

sen avfärdades efter en genomgång, vilken åskådliggjorde att det endast förekom ett 

fåtal inlägg av relevans vilka inte hade fungerat som ett tillräckligt primärmaterial. 

Dessutom råder det oklarhet gällande en del källkritiska frågor, såsom hur innehållet 

kontrolleras och vilka bloggarnas skribenter egentligen är. 

                                                                                                                                               

 
7
 Försvarsmakten, ”ÖB:s Tal och debattartiklar”, (hämtad 2015-12-01). 

8
 Försvarsmakten, ”Överbefälhavaren”, (hämtad 2015-12-02). 

9
 Försvarsmakten, ” Vårt uppdrag”, (hämtad 2015-12-09).  

10
 Försvarsmakten, ”Våra bloggar”, (hämtad 2015-11-19). 
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Talen kan alltså övergripande ses som att bättre representera Försvarsmaktens ex-

terna eller offentliga diskurs, och den självbild som Försvarsmakten har för avsikt att 

förmedla: självbilden gällande Sveriges försvarsmakts deltagande i internationella mili-

tära och fredsbevarande insatser, samt deras roll nationellt. Trots en eftersträvan att an-

vända samtliga tal hållna av Sveriges överbefälhavare under 2014 och 2015, är det möj-

ligt att det har framförts fler tal som inte har publicerats på Försvarsmaktens hemsida, 

vilka i så fall inte är inkluderade i den här studien. Att de talen som valts, publicerats på 

Försvarsmaktens hemsida styrker deras representativitet för vad Försvarsmakten som 

officiell myndighet vill förmedla. Dessutom når talen genom hemsidan också en ännu 

större potentiell publik, efter att de ursprungligen hölls. Utifrån detta, har talen tillsam-

mans bedömts utgöra ett tillräckligt primärmaterial som förmår att besvara uppsatsens 

frågeställning.  

Primärmaterialet är alltså avgränsat till sammanlagt åtta tal, vilkas varierande om-

fång, totalt omfattar cirka 43 sidor. Dessa tal kan ses som en helhet, och kommer följ-

aktligen också att undersökas som en helhet. De utdrag med relevans för uppsatsens 

avsikt kommer sedan i samband med, och med hjälp av applicering av valt teoretiskt 

perspektiv och metod, att analyseras. Undersökningen kommer inte att avgränsas till en 

specifik militär eller fredsbevarande insats, eller ett specifikt nationellt uppdrag. Detta 

då det är Försvarsmaktens självbild mer generellt, gällande deras roll internationellt 

respektive nationellt, som uppsatsen syftar att undersöka, genom narrativ som produce-

ras genom ÖB:s tal. 

Av de utvalda talen hölls två vid överlämningsceremonin den 1 oktober 2015 när 

Michael Bydén tillträdde som ny ÖB, varav Michael Bydén höll det ena talet och avgå-

ende ÖB Sverker Göransson höll det andra.
11

 ÖB Michael Bydén, har endast framfört 

det tal som ovanstående nämnts, medans övriga har hållits av föregående ÖB Sverker 

Göranson. Två av de återstående talen, framfördes under Folk och Försvars Rikskonfe-

rens i Sälen, ett vid konferensen 2014 och ett vid konferensen 2015. Konferensen foku-

serar på diskussioner och debatt kring världens säkerhet, Sveriges försvar, människors 

                                                                                                                                               

 
11

 Bydén, Michael, ” Tal av pågående ÖB, general Micael Bydén”, tal hållet vid överlämningsceremoni 

på Karlbergs slott 2015-10-01, (hämtad 2015-12-01); Göranson, Sverker, ”Tal av avgående ÖB, general 

Sverker Göranson”, tal hållet vis överlämningsceremoni på Karlbergs slott 2015-10-01, (hämtad 2015-11-

27). 
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trygghet och samhällets krisberedskap.
12

 Av resterande tal framfördes ett vid NATO 

Defense College besök på Försvarshögskolan 2014. Ett vid Kungliga Krigsvetenskaps-

akademiens internationella konferens ”Military Thinking in the 21st Century” 2014, 

(dessa två hölls på engelska). Samt ett vid Veterandagen i Stockholm 2015. Som är till 

för att hedra den svenska Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga.  Dessutom har 

ett tal hållits vid den finska veterandagsfesten i Stockholm 2014.
13

 Valet att ta med detta 

tal kan möjligtvis behöva motiveras ytterligare i och med var det hölls, och gjordes då 

talet trots det, berör Sveriges försvarsmakts roll som en internationell och nationell ak-

tör. 

Viktigast här är att poängtera att samtliga tal har hållits i liknande sammanhang gäl-

lande vad som stått i centrum. Nämligen Försvarsmakten och deras roll och uppgifter, 

inom Sverige och som en internationell aktör. Åhörare till dessa tal inte bara bestått 

individer verksamma inom försvaret, veteraner och anhöriga, utan även representanter 

från fackliga organisationer, näringsliv, myndigheter (exempelvis ledamöter och perso-

nal vid försvarsmyndigheter och försvarsanknutna organisationer), internationella ex-

perter. Liksom en medienärvaro, om än varierande stor, genom vilken allmänheten ock-

så kunnat nås.
14

   

                                                                                                                                               

 
12

 Göranson, Sverker, ” Förutsättningar för ett nytt försvarsbeslut”, tal hållet vid Folk & Försvars 

 Rikskonferens, Sälen 2015-01-12 (hämtad 2015-12-01); Göranson, 2014-01-14, (hämtad 2015-12-01); 

Folk och Försvar, ”Rikskonferensen”, (hämtad 2015-12-01). 
13

 Göranson, Sverker, ”Cooperation in a Changing World”, tal hållet vid NATO Defense College besök 

på Försvarshögskolan 2014-06-10, (hämtad 2015-12-01); Göranson, Sverker, ”Anförande vid KKrVA 

internationella konferens ”Military Thinking in the 21st Century””, tal hållet 2014-05-14, (hämtad 2015-

12-01); Göranson, Sverker, ”Tal av överbefälhavare, general Sverker Göranson”, tal hållet vid veteranda-

gen i Stockholm 2015-05-29, (hämtad 2015-12-01); Göranson, Sverker, ”ÖB anförande finska veteran-

dagsfesten, Stockholm”, tal hållet 2014-04-25, (hämtad 2015-12-01). 
14

 Finlands ambassad, Stockholm, ”’Tacksamma emot framtiden’ tema för veterandagen”, 2014-04-25, 

(hämtad 2015-12-09); Folk och Försvar, ”Rikskonferensen”, (hämtad 2015-12-09); Försvarshögskolan, 

”Besök från Nato Defense College”, 2014-06-26, (hämtad 2015-12-09); Försvarsmakten, ”Stämningsfullt 

när Sveriges veteraner hyllades”, 2015-05-29, (hämtad 2015-12-09); Kungliga Krigsvetenskapsakademin, 

”Military Thinking in the 21st century”, 2014-04-27, (hämtad 2015-12-09).  
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2 Teori och metod 

Det här avsnittet är indelat i två kapitel. I det första kapitlet kommer valt teoretiskt per-

spektiv, hämtat från Anne Orfords artikel ”Muscular humanitarianism: reading the nar-

ratives of the new interventionsim”, kompletterat med delar av Orfords bok Reading 

humanitarian intervention: human right and the use of force in international law att 

redovisas. Detta perspektiv kommer sedan att användas i uppsatsens analys. I det andra 

kapitlet kommer vald metod, som till viss del också är utformad med hänsyn till Orford, 

att beskrivas och motiveras.  

2.1 Teori 

Uppsatsens teoretiska perspektiv är främst hämtat från Anne Orfords artikel ”Muscular 

humanitarianism: reading the narratives of the new interventionism”.
15

 Meningen med 

uppsatsen är som bekant att behandla den officiella bilden om Sveriges försvarsmakts 

roll internationellt och nationellt. Valet att använda Orford som teoretiskt perspektiv, 

baseras på det faktum att Orford här utvecklat ett teoretiskt ramverk för en alternativ 

läsning av narrativ om interventioner, och hur de ska förstås. Detta teoretiska ramverk 

är dessutom utformat efter feministiska och postkoloniala teorier om narrativ. Något 

som är av betydelse, i och med att dessa traditioner har stor erfarenhet av identitetskon-

struktioner och självbilder, samt synliggörandet av dessa. Orford har dessutom ett 

genomgående fokus på konstruktionen av subjekt och identitet. Därmed är teorin också 

användbar beträffande Försvarsmaktens roll och identitet inrikes. 

Margaret R. Somers är en av de forskare som framgångsrikt bidragit till narrativ teo-

ri och analys gällande narrativs betydelse för konstruktionen av identiteter. En del av 

hennes grundläggande ståndpunkter, som hon har i ganska stor utsträckning gemensamt 

med andra forskare inom narrativa studier kommer att presenteras i metodavsnittet. So-

                                                                                                                                               

 
15

 Orford, Anne,”Muscular Humanitarianism: Reading the Narratives of the New Interventionism”, Euro-

pean Journal of International Law, Vol. 10, No. 4, 1999, pp. 679-711. 
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mers hade möjligtvis kunnat vara ett alternativ till Orfords teoretiska ramverk. Avgö-

rande för valet av Orford är att Orfords teoretiska ramverk just inriktar sig på narrativ 

om interventioner (liksom internationella insatser).  

I ”Muscular humanitarianism: reading the narratives of the new interventionism”, 

undersöker Orford internationella lagtexter om interventioner och deras inneboende 

narrativ. Fokus ligger på vilken betydelse dessa narrativ har i konstruktionen av identi-

teter och identifiering och följaktligen konsekvenserna av detta, och framförallt för in-

ställningen och motivationen till humanitära interventioner.
16

 Ett annat av Orfords verk, 

”Reading humanitarian intervention: human right and the use of force in international 

law”, kan sägas delvis vidareutveckla föregående verk, och vissa delar är således rele-

vanta att ta med här.
17

 

Orford utvecklar och driver tesen att lagtexter, gällande interventioner, fungerar el-

ler verkar som kulturprodukter, genom de berättelser som de förmedlar. Att internatio-

nella jurister framställer världen som en värld där interventioner, utförda av internatio-

nella organisationer, är något åstundat och eftersträvansvärt. Detta antingen genom 

uppmaningar, angående nödvändigheten att skydda mänskliga rättigheter, demokrati 

och humanitarianism, eller genom argument för ett behov att kontrollera vissa staters 

aggressivitet och tilltagande ostabilitet. Genom redogörelser i media och politiska utta-

lande, menar Orford att dessa berättelser som klargör och motiverar internationella in-

terventioner, sedermera blivit alltmer en del av vardagsspråket. Berättelserna bjuder in 

åhörarna att identifiera sig med berättelsen och dess karaktärer,
18

 och kan ses vara en 

del av ett vanligt figurerande hjältenarrativ.
19

 

Narrativs funktion som subjektskapande – hur människor skapar sig själva som en 

enhet/helhet genom narrativ som människor förstår sig själva utifrån – är här väldigt 

närvarande. Orford fokuserar på att komma till rätta med vilken sanning som produceras 

genom texter om interventioner och deras inneboende berättelser. Främst ligger Orfords 

intresse i att utforska relevansen av deltagandet i interventionsberättelser som förmedlas 

i media, och av internationella jurister och beslutsfattare. Det vill säga deltagandet av de 

som får ta del av dessa narrativ, i hur identiteter och subjekt konstrueras och reproduce-
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ras. Liksom för motivationen till interventioner. För att genomföra detta utformar Or-

ford ett teorietiskt ramverk, som bygger på feministiska och postkoloniala teorier om 

subjektivitet och identifiering. Ett ramverk som används för att analysera attraktionen 

och fascinationen för argument som förespråkar interventioner och deras inneboende 

narrativ.
20

   

Teorin som utformas bygger alltså på, som tidigare nämnts, feministiska och post-

koloniala teorier och verk om subjektivitet och identifiering. Framför allt inom områden 

som filmteori, litteraturteori och kulturvetenskap. Med hjälp av dessa redskap uppmärk-

sammar Orford tydliga paralleller mellan narrativ synliga inom exempelvis film och 

litteratur och de inom lagtexter om interventioner. Samt deras avgörande funktion för 

subjektskapande och interpellation: den process som konstruerar en viss position för 

individen, och gör denne till ett ideologiskt subjekt genom ideologi eller kulturell repre-

sentation – utvecklad av Louis Althusser.
21

  

Narrativ, eller ”hjältenarrativ”, menar Orford är konstruerade kring dess huvudka-

raktär, som tilldelas attribut såsom maskulinitet, ”västerlänning” eller ”vit”, vilka kän-

netecknas av egenskaper som agentskap, kraftfullhet, frihet och auktoritet. Det är med 

denne huvudkaraktär eller ”hjälte” som berättelsens åhörare och åskådare uppmuntras 

att identifiera sig med.
22

 Identifikationsprocessen främjas ytterligare och är beroende av 

konstruktionen av biroller, som saknar de egenskaper som tillskrivits huvudkaraktären. 

Istället tilldelas birollerna motsatta attribut såsom femininitet, ”icke-västerlänning” eller 

”icke-vit”, vilka utmärks av egenskaper som passivitet, maktlöshet, respekti-

ve/alternativt inkompetens, att vara underutvecklad. Dessa utmålas följaktligen som ett 

hot mot den rådande världsordningen. Den tvivelaktiga juxtapositionen,
23

 mellan dessa 

karaktärer, medverkar även till att göra att identifiering med huvudkaraktären blir legi-

tim och klart tilltalande.
24

   

De karaktärer som innehar rollen som hjälte, står för utveckling, demokrati, mänsk-

liga rättigheter, fred och säkerhet. En roll som i lagtexter om intervention vanligtvis 

innehas av internationella organisationer eller enskilda stater som USA. Det är de som 

ska och som åtar sig att upprätthålla världsordningen och global stabilitet genom olika 
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former av intervention, i så kallade failed states med diskriminerade och utsatta befolk-

ningar. Vidare legitimeras dessa interventioner genom att de stater och framförallt deras 

ledare, vanligtvis porträtteras som irrationella, underutvecklade. Alltså som ett hot mot 

nationell eller internationell fred och som ett hot mot världsordningen. Dess invånare 

däremot framställs som offer (symboler för hjälplöshet): som feminiserade (svaga, pas-

siva och maktlösa) eller som icke-västerlänningar alternativt icke-vita, och därmed un-

derlägsna och underutvecklade; som subjekt som är i desperat behov av att heroiska vita 

män försvarar, skyddar och (eller) befriar dem, vilket här avser soldater och medver-

kande i fredsbevarande uppdrag, liksom biståndsarbetare och liknande.
25

 

Vidare menar Orford att de som utmålas som symboler för hjälplöshet vanligtvis 

också tillskrivs skulden för att de hamnat i en utsatt situation eller liknande. Att någon 

av de internationella aktörer eller stater, som i regel innehar rollen som hjälte, på något 

sätt skulle varit eller är inblandad i att orsaka sådana situationer övervägs däremot inte. 

Detta är av betydelse då det stärker argumenten för intervention, och medförande hand-

lingar.
26

 

Som tidigare nämnts, är identifikationsprocessen avhängande av konstruktioner av 

biroller. Då det är genom dessa som denna imperialistiska hjälte tilldelas sin funktion 

och sina attribut. Genom konstruktionen av ”den andra”, av birollskaraktärer som karak-

teriseras som underordnade, fastställer hjälten sin egen status och tar på sig rollen som 

undervisare, räddare, och till och med kolonisatör. Utan stater och människor som kan 

uppfattas och framställas som brutala och irrationella förövare eller skurkstater. Respek-

tive svaga och passiva offer (symboler för hjälplöshet). Kan alltså inte dem som innehar 

rollen som hjältar, angående interventioner, fungera som symboler för bland annat mo-

ralisk överlägsenhet. För att se till att detta inte sker, så kan narrativ verka till att säkra 

att dessa subjekt aldrig riktigt förmår att klara sig utan eller att hota hjältens funktion.
27

 

Dessa narrativ och dess identitetskonstruktion fortsätter att reproduceras och att bli 

bekräftad i den internationella juridiska litteratur som Orford undersöker. Men också via 

exempelvis media och kulturprodukter, liksom politiska uttalanden av makthavare m.m. 

Genom att använda Orfords perspektiv utgår studien ifrån att åtskilliga narrativ är stän-

digt närvarande i människor liv, vilka har en stor inverkan på hur människor förstår dess 
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omvärld och sin plats i den. Till skillnad från Orford, som studerat en annan kontext 

liksom ett annat material, nämligen internationellt juridiskt material kring interventio-

ner, ämnar uppsatsen här att studera tal som hållits av Sveriges överbefälhavare. Detta 

för att undersöka narrativ som här förmedlas angående Sveriges försvarsmakts delta-

gande i internationella insatser, och deras nationella roll. Samt huruvida dessa narrativ 

är belägna inom av vad Orford benämner som ett ”hjältenarrativ” inom vilket ”the nar-

rative of humanitarian intervention” också är lokaliserat.
28

   

 

2.2 Metod 

Metoden som kommer att användas till att analysera materialet är en form av narrativ-

analys som har anpassats med hänsyn till frågeställningen, uppsatsens teoretiska per-

spektiv, och dess omfång. När man använder sig av narrativanalys utgår man från att 

människors identiteter inte är givna. Utan att det är genom narrativ som identiteter kon-

strueras, och att identiteter därför ständigt omförhandlas genom narrativa handlingar. I 

och med att människor förstår samhället och sin omvärld, genom de många berättelser 

som oavbrutet figurerar i deras liv; det är genom dessa som deras situation – och alla 

andras – tydliggörs.
29

  

Valet av teoretiskt perspektiv har haft stor inverkan på valet av metod, som delvis 

kommer att utformas med hänsyn till Orfords teoretiska ramverk. Detta för att också 

utnyttja detta teoretiska ramverk till sin fulla potential. Alternativa metoder för den har 

uppsatsen har övervägts. Framförallt någon form av diskursanalys då uppsatsen i vissa 

anseenden kan ses undersöka en diskurs. Dock fokuserar uppsatsen inte direkt på att 

undersöka någon diskurs, utan snarare på de berättelser som en diskurs kan ses innehål-

la. Det vill säga Försvarsmaktens officiella diskurs, och den bild om Sveriges försvars-

makt som Försvarsmakten har för avsikt att förmedla, gällande deras roll internationellt 

respektive deras roll nationellt. På grund av berättelser/narrativs betydelse för hur män-
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niskor förstår sig själv och sin omvärld, har följaktligen narrativanalys funnits att vara 

bäst lämpad för den här uppsatsen.  

Anna Johansson ger i sin bok Narrativ teori och metod: med berättelsen i fokus en 

översikt av det tvärvetenskapliga fält som narrativ teori och metod utgör. Här redogörs 

det att berättande och berättande, som tidigare främst engagerat litteraturvetare och 

lingvister, sedan mitten av 1980-talet har utvecklats till att bli ett tvärdisciplinärt forsk-

ningsfält. Ett forskningsfält som vanligtvis benämns narrativa studier eller berättelse-

forskning. Inom framförallt andra humanistiska vetenskaper och inom samhällsveten-

skapen har intresset för narrativitet tilltagit, och därmed här fått allt större betydelse.
30

 

Narrativ teori och analys inbegriper således en rad vetenskapliga och teoretiska traditio-

ner. Detta medför således att forskningsfältet för berättelseforskning, som tvärveten-

skapligt, tvärdisciplinärt, med stor begreppslig mångfald, är oerhört utbrett och om-

fångsrikt. Studiet av berättelser bedrivs således från en mängd olika perspektiv och ut-

gångspunkter.
31

  

Betydande bidrag har gjorts till narrativ teori och analys av exempelvis forskare 

inom feministisk och postkolonial teori. Två strömningar som kan sägas vara bland de 

mest centrala och inflytelserika strömningarna inom humaniora och samhällsvetenskap 

idag.
32

 Framförallt är det genom nya analyser av bland annat litteratur och film, som de 

bidragit med sofistikerade teorier om hur identitetsprocessen fungerar. Varav många av 

dessa bygger på Louis Althussers teori om interpellation, vilken tidigare nämnts.
33

 Här 

har feministiska forskare haft i fokus att i första hand analysera maktrelationen mellan 

kvinnligt, manligt, män och kvinnor. Forskare inom den postkoloniala traditionen har 

däremot inriktat sig på ”ras” och etnicitet och analyserat maktrelationen mellan Europa 

och dess Andra, men dessa två strömningar tenderar även att införlivas i varandra.
34

 

Anne Orford, som har gett upphov till uppsatsens teori och influerat uppsatsens me-

tod, vilka presenterats i tidigare avsnitt, har exempelvis utformat sitt teoretiska ramverk 

efter feministiska och postkoloniala teorier om subjektivitet och identifiering. En av 
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annan som gett ett betydande bidrag till narrativ teori och analys, är Margaret R. So-

mers, professor i sociologi och historia vid University of Michigan.
35

 Trots att det före-

kommer många meningsskiljaktigheter mellan forskare inom narrativa studier, är de 

ändå övervägande överens om vilka antagande som ligger till grund för narrativa studi-

er. Även om de uttrycker sig på olika sätt; nämligen att vi människor huvudsakligen 

strukturerar vår erfarenhet genom narrativ. Somers kan sägas sammanfatta det så här:  

 

[…] people construct identities (however multiple and changing) by locating 

themselves or being located within a repertoire of emplotted stories; that “ex-

perience” is constituted through narratives; that people make sense of what 

has happened and is happening to them by attempting to assemble or in some 

way to integrate these happening within one or more narratives; and that peo-

ple are guided to act in certain ways, and not others, on the basis of the pro-

jections, expectations, and memories derived from a multiplicity but ulti-

mately limited repertoire of available social, public, and cultural narratives. 
36

 

 

Det förekommer ingen enhetlig form av narrativ teori eller analys utan detta vetenskap-

liga fält innefattar en rad olika teoretiska traditioner. Alltså präglas det narrativa tillvä-

gagångssättet liksom narrativa inriktningar av enorm mångfald.
37

 Följaktligen existerar 

det inte en sorts, form eller modell av narrativ analys, utan en mängd olika. Däremot 

förekommer alltid en tolkande karaktär, oavsett disciplin och definition och det kan sä-

gas vara kärnan i narrativanalys och narrativa studier. Vad det handlar om är nämligen 

att systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld, 

och metoden är därmed väl lämpad för studier av identitet och subjektivitet.
38

 

Narrativanalysen som kommer att tillämpas här inriktar sig framförallt på berättel-

sens innehåll och endast partiellt på dess form och det sociala samspel i vilket berättel-

sens innehåll och form skapats; dimensioner mellan vilka det finns glidningar. De sär-

drag och element som därmed är av intresse att identifiera är: berättelsens handling (int-

rig); berättelsens karaktärer och vilka identiteter som skapas genom berättandet; tids-

aspekten, det vill säga berättelsens början, mitt, vändpunkt och slut; berättelsens 
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genomgående, ytliga respektive underliggande teman; berättelsens poäng; förekomman-

de troper; och vilka officiella narrativ och metanarrativ som används och är berättelsen 

inbäddad i.
39

  

De element som ovan presenterats, förefaller också att stå fokus i den tolkning eller 

analys som Orford gjort av det narrativ som produceras och förmedlas av internationella 

lagtexter. De väsentliga beståndsdelar Orford observerat och som Orford fokuserar på 

att undersöka är: en kris som utgör ett hot mot nationell och/eller internationell fred och 

säkerhet, och krisens funktion för motivering och legitimering av intervention. Liksom 

för återställandet och fastställandet av ordning och ideal. Vem, vad eller vilka som in-

nehar rollen som hjälte (den centrala karaktären), som skurk alternativt förövare eller 

offer (symboler för hjälplöshet), liksom karaktärernas funktion och attribut: enligt Or-

ford verkar hjälten vanligtvis till att stå för vissa grundläggande värderingar, nämligen 

utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. Hjälten eller hjältarna 

associeras dessutom med attribut som auktoritet, kapacitet, kompetens. Dessa samtliga 

attribut är enligt Orford förknippade med maskulinitet och västerländskhet. Föröva-

ren/skurken (en skurkstat eller failed state) verkar däremot som ett hot mot nationell/och 

eller internationell fred, och som ett hot mot världsordningen. Vanligen attribueras den-

ne/dessa att inte förmå och/eller att inte vilja, att verka för fred och mänskliga rättighe-

ter. Liksom att vara exempelvis irrationella och/eller primitiva. Offer eller symbolerna 

för hjälplöshet som Orford också kallar dem, är de som ska räddas, skyddas och under-

visas. I regel tillskrivs de att vara maktlösa, passiva och svaga (vilket enligt Orford ska 

ses som metaforer som bygger på stereotyper om femininitet/kvinnlighet) och/eller un-

derlägsna och underutvecklade (vilket enligt Orford ska ses som metaforer som bygger 

stereotyper om sociala konstruktioner om ”raser”).
40

  

Den metodologiska modellen inleder med att först granska uppsatsens primärmate-

rial noggrant. För att urskilja de relevanta delarna; det vill säga de stycken där Sveriges 

roll och deltagande i internationella militära och fredsbevarande insatser behandlas. 

Liksom de stycken där Försvarsmaktens nationella roll och uppdrag berörs. Dessa ut-

drag som ska analyseras och tolkas kommer sedan att noggrant läsas igenom ett flertal 

gånger. Detta för att identifiera förekommande teman eller mönster, som är av intresse 

och relevans utifrån uppsatsens tolkningsram och frågeställning. De teman som framstår 
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som centrala kommer följaktligen att fungera till att strukturera upp analysen, i vilken 

narrativanalysen ska appliceras utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv.  
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3 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 

Den forskning som identifierats som särskilt relevant för uppsatsen, berör narrativs be-

tydelse för subjektskapande och människors uppfattning av världen. Samt forskning 

beträffande militära interventioner och fredsbevarande uppdrag. Här är det framförallt 

forskning som berör Sveriges självbild och roll inom det internationella samfundet, samt 

landets deltagande i militära interventioner och insatser. Detta i och med vad uppsatsen 

syftar att undersöka, nämligen den officiella självbild som Förvarsmakten förmedlar 

angående deras roll internationellt, respektive nationellt. Ytterligare ett forskningsfält 

som skulle kunna beröras, är det beträffande militära interventioner och fredsbevarande 

uppdrag och dess anknytning till postkolonialism alternativt imperialism. Detta kommer 

dock inte att beröras i och med uppsatsens begränsade omfång. 

Forskning angående narrativ och deras betydelse för subjektskapandet och männi-

skors uppfattning av världen har presenterats i föregående avsnitt. Vad som synliggjor-

des här var att narrativ har påträffats att ha en betydande funktion i konstruktioner av 

identiteter och självbilder. Forskning om den svenska självbilden är alltså av relevans, 

både för att det bidrar med en alternativ infallsvinkel att applicera på primärmaterialet 

och för att illustrera vad som funnits att vara framträdande i föreställningen och själv-

bilden om Sverige. 

En som diskuterat den svenska självbilden är Anne-Sofie Dahl, docent i internatio-

nell politik och Senior Research Fellow vid Center for Militaere Studier i Köpenhamn 

m.m. Dahl har band annat skrivit och redigerat ett flertal böcker om säkerhet och utri-

kespolitik.
41

 I hennes artikel “Sweden: Once a moral superpower, always a moral super-

power?”, undersöker Dahl den roll som Sverige, inom det internationella samfundet, 

tilldelade sig under kalla kriget. Nämligen rollen som en moralisk stormakt, kring vilken 

bilden om Sverige sedan centrerades; och huruvida denna roll eller policy än är levande 
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sedan kalla krigets slut; om och hur den förändrats, samt huruvida Sverige egentligen 

uppfyllt de kriterier som Sverige själva satt som nödvändiga för att vara en moralisk 

stormakt. 

Vad som kännetecknar en moralisk stormakt, enligt Dahl, är övertygelsen att som 

en moralisk stormakt har man ett ansvar eller skyldighet att erbjuda (ofta oombedd) 

politiskt vägledning. Liksom att sprida de unika insikter som en moralisk stormakt in-

nehar eller snarare tror sig inneha. Vidare uppfattades denna verksamhet som att kunna 

gynna hela samhället, liksom mänskligheten i stort. En föreställning som kulminerade 

både i popularitet och ambition mellan mitten av 1960-talet och det sena 1980-talet. 

Närvarande här är alltså en tydlig missionär komponent, liksom en stark tendens att vilja 

rätta andra.
42

 Sverige var, eller är, dock inte det enda landet som gjort anspråk på att 

vara en moralisk stormakt. Ett annat land där detta också varit högst aktuellt är Kanada, 

och Kanada som kallats för ”the inventor of peacekeeping” har Sverige här många lik-

heter med angående deras respektive självbild.
43

  

Vad som dock skiljde Sverige åt från andra länder som såg sig som moraliska stor-

makter, enligt Dahl, var Sveriges så kallande ”neutralitet” genom dess alliansfria säker-

hetsdoktrin. Denna doktrin ansåg Sverige som att vara nödvändig för en moralisk stor-

makt. En doktrin som dessutom varit en del av den svenska identiteten och politiken 

under mycket lång tid. Dahl påpekar dock att detta egentligen bara var den doktrin som 

fördes officiellt. Samtidigt fördes nämligen en inofficiell och då topphemlig, doktrin 

som istället byggde på nära militärt samarbete med Nato och inte neutralitet.
44

 I och 

med kalla krigets slut övergav Sverige dock termen ”neutral” för att beskriva sin håll-

ning internationellt. Vad som tidigare varit en inofficiell och hemlig doktrin blev nu 

istället en del av den officiellt förda doktrinen, och fortsättningsvis kom deltagande i 

internationella operationer under Nato:s befäl att bli praxis.
45

 Detta var dessutom en tid 

då FN:s säkerhetsråd i många avseenden vitaliserades och som präglades av idén av 
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säkerhetsrådet som den med befogenhet och ansvar att upprätthålla fred och säkerhet. 

Liksom garanten för demokrati och mänskliga rättigheter.
46

 

Intressant här för uppsatsen är just huruvida denna självbild, om Sverige som en 

moralisk stormakt faktiskt lever kvar, och hur det speglas i självbilden som den svenska 

försvarsmakten försöker förmedla. Fredrik Doeser, forskare och lektor i krigsvetenskap 

vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap på Försvarshögskolan
47

 har exem-

pelvis berört detta. Doeser uppmärksammar att en av drivkrafterna bakom Sveriges ak-

tiva deltagande i framför allt humanitära interventioner, är just uppfattningen att Sverige 

har en moralisk skyldighet att hjälpa andra. Liksom att främja värden såsom mänskliga 

rättigheter och rättvisa. Samt att detta också bidrar till att gagna den egna nationella 

säkerheten och Sveriges intressen.
48

  

I sin referee-ganskade artikel “Sweden's Participation in Operation Unified Protec-

tor: Obligations and Interests”, undersöker Doeser vilka faktorer som var nödvändiga 

för den Svenska regeringens beslut att 2011 ställa upp med stridsflygplan i flygförbuds-

zonen över Libyen. Samt hur interaktionen mellan dessa faktorer såg ut. Doeser urskil-

jer fem förefinnande faktorer vilka var väsentliga för beslutet. Förutom en känsla av 

moralisk skyldighet att ingripa, som tidigare påpekats, så var det också nödvändigt att 

det existerade ett internationellt juridiskt underlag för operationen. Liksom att Nato stod 

för ledarskapet, att det fanns det utbrett stöd i riksdagen, samt tillgång på militära resur-

ser.
49

 Interaktionen mellan dessa var här också av betydelse. Doeser påpekar att det fak-

tum att alla fem faktorer förefanns just då, var helt avgörande för att Sverige deltog i 

operationen.
50

  

Den svenska självbilden problematiseras även i Andreas Tullbergs 

doktorsavhandling:”We are in the Congo now”: Sweden and the trinity of peacekeeping 

during the Congo Crisis 1960-1964.” Här studerar Tullberg de svenska fredsbevarande 

bataljonernas kollektiva självbild under insatsen i Kongo mellan åren 1960-1964. En 

mindre del av avhandlingen ställer dessutom denna självbild gentemot den föreställning 

som då fanns hos den svenska opinionen, och i det politiska rummet. Något som görs 

genom att studera beskrivningar och argument i svensk press liksom genom riksdagsde-
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batter och politiska tal. Syftet är att se hur dessa tre aktörer, svensk press, svenska poli-

tiker och deltagare i operationen, berättar, förstår och tolkar händelserna i Kongo. Samt 

denna förståelse i relation till diffusa dikotomier såsom krig-fred m.m. 
51

  

Självbilden av Sverige, i det svenska samhället under tidiga 1960-talet, framträder 

enligt Tullberg så här: 

 

En självbild av Sverige som unikt och i många fall överlägsen samhällsor-

ganisationen i relation till övriga världen. […] Sverige var inte bara välmå-

ende rikt, modernt och demokratiskt. […] Avsaknaden av ett kolonialt arv i 

modern tid, undvikandet av inblandning i något av de två världskrigen samt 

alliansfriheten under kallakriget gjorde att Sverige ansåg sig ha en unik in-

ternationell position som medlare och konfliktlösare.
52

 

 

Trots möjliga detaljskillnader tycks forskare som undersökt svensk identitet och själv-

bild, vara övervägande överens om vad som utmärker den svenska självbilden som växt 

fram under och efter kalla kriget. Den svenska självbilden som beskrivs här, kan jäm-

ställas med den som tidigare redogjorts av Dahl och Doeser, och dessa tillsammans får 

här representera vad forskare överlag kommit fram till.
53
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4 Analys och diskussion 

Här kommer narrativanalysen att appliceras för att, utifrån uppsatsens teoretiska per-

spektiv, tolka och synliggöra vilka narrativ som Försvarsmaktens berättar, och följaktli-

gen vilken självbild som förmedlas. Strukturen på analysen är ordnad efter teman som 

framträder som centrala när de stycken som valts ut läses som en helhet. Dessa har ock-

så identifierats med hjälp av uppsatsens teoretiska perspektiv. Det första temat som har 

identifierats, kallas här ”Kris och förändring av säkerhetsläget”. Detta eftersom det för-

ändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde och betydelsen av detta för Försvarsmak-

ten är högst närvarande i de flesta talen. Alltså är det även av stor betydelse för berättel-

sen/berättelserna.  

Det andra temat ”Hjältar och förövare” och det tredje temat ”Hjältar och offer”, 

hade egentligen kunnat slås ihop till ett tema. Detta då de båda analyserar berättelsens 

karaktärer, deras framställning och betydelsen av detta. För att analysen ska bli mer 

strukturerad har dessa dock separeras till två teman. Båda berör berättelsens hjäl-

te/hjältar, medans ”Hjältar och förövare” dock inriktar sig mer på karaktä-

ren/karaktärerna som innehar rollen som skurk/förövare. ”Hjältar och symboler för 

hjälplöshet” fokuserar däremot mer på karaktärer som fungerar som symboler för hjälp-

löshet.  

Det fjärde och sista temat kallas ”Samband mellan nationell och internationell”. I 

detta tema behandlas kopplingen mellan den återkommande beskrivningen av Sveriges 

Försvarsmakts nationella roll och deras roll internationellt. Dock tenderar samtliga te-

man att i viss utsträckning överlappa varandra, vilket innebär att det troligtvis kommer 

förekomma en del upprepningar i analysen. Förhoppningsvis bidrar de endast till att 

förtydliga berättelsen/berättelserna som synliggörs. 

Under varje tema har ett antal olika citat valts ut för att ge exempel på, och bättre 

kunna visa och förklara vad som analyseras. Detta gör det troligen också lättare för upp-

satsens läsare att följa med i tolkningarna som görs och slutsatser som dras. Berättelser-

na som synliggjorts i analysen kommer sedan att tydliggöras och diskuteras i diskus-

sionsavsnittet, med inslag av annan forskning som tidigare presenterats.  
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4.1 Kris och förändring av säkerhetsläget 

I det utvalda primärmaterialet framträder en berättelse som inleder med att återge hur 

Sverige och Sveriges försvarsmakt efter kalla krigets slut, under framförallt slutet av 

1990-talet och början på 2000-talet, gick till att fokusera på nästan uteslutande, interna-

tionella insatser och krishanteringsuppdrag utomlands. Anledningen till detta var det 

faktum att Sveriges geografiska närområde, det vill säga i och kring Östersjön, en tid 

efter kalla krigets slut kom att uppfattas som en region, präglad av stabilitet och säker-

het.
54

 Alltså kunde Sverige följaktligen ägna sig åt att delta i internationella insatser som 

benämns som insatser ”för fred, frihet och demokrati, någon annanstans i världen”
55

.  

Under senare år har däremot en vändning/vändpunkt inträffat, vilket inneburit att en 

ny berättelse börjat förmedlas. Denna nya berättelse som delvis bygger på berättelsen 

presenterats ovanför, som dök upp efter kalla kriget, vilken kan ses som en bakgrunds-

berättelse till denna nya berättelse. Den nya berättelsen har den så kallade vändpunkten 

som utgångspunkt och början. Vändpunkten har medfört att Sverige och Sveriges för-

svarsmakt inte längre har möjlighet att främst syssla med internationella åtaganden och 

insatser, utan fokus måste skiftas från internationell till nationell: 

 

During the end of the nineties and the beginning of this millennium, we in 

Sweden considered our immediate vicinity to be very benign. […] In retro-

spective I think we all agree that we looked too far away from our own 

country and our vicinity. Times change, hence we need to refocus on our 

own country and our own geographical vicinity, something the very worri-

some development in our geographic neighborhood show. […] In Sweden´s 

geographical vicinity, the Baltic Sea area up until now has been […]. Until 

the Russian aggression in Ukraine […]. The unacceptable Russian aggres-

sion in Ukraine has seriously weakened the European security architec-

ture.
56

  

 

Ovanstående citat synliggör orsaken till varför Sverige och Försvarsmakten skiftat fokus 

till att i första hand inrikta sig på säkerheten och stabiliteten i och omkring Sverige. 
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Nämligen Ryssland och deras militära upprustning och utökade närvaro i området kring 

Östersjön. Demokratin påvisas att inte länge bara utmanas långt bort utan även på nära 

håll
57

 och kan ses vara den huvudsakliga vändpunkten och krisen i denna nya berättelse.  

Ryssland, och deras agerande, framställs dock inte att vara det enda rådande säker-

hetshotet. Vad som också exempelvis framställs som säkerhetshot och kriser är IS:s  

(”Islamiska staten”) förödande handlingar och agerande i Mellanöstern. Liksom före-

komsten av andra terrorstämplade grupper och organisationer, och det hot som terrorism 

utgör, samt rebellgruppers frammarsch i Mali.
58

 Dessutom klargörs det att Sverige och 

Sveriges försvarsmakt måste vara verksam i hanterandet av detta. I flera tal poängteras 

det dessutom av ÖB att Sverige och Sveriges försvarsmakt hela tiden måste sträva efter 

att balansera mellan nationella och internationella insatser trots vändningen, det vill 

säga det förändrade säkerhetsläget i och kring Sveriges närområde. Anledningen till 

detta är de säkerhetspolitiska utmaningarna som fortsätter att prägla vår omvärld.
59

 

Säkerhetsläget i Sveriges geografiska närområde, tillsammans med hotet från terro-

rismen, IS härjningar i Mellanöstern, problemen med militanta rebellgrupper i Mali, 

konflikten i Ukraina och Rysslands aggressiva hållning, kan alla från Sverige och Sve-

riges försvarsmakt synvinkel representera, vad Orford benämner som ”a crisis to the 

international order […] that requires military intervention […]”.
60

 Det är alltså dessa 

säkerhetshot som här kan ses kräva någon form av intervention. Samt att det är bland 

annat till dessa faror som Försvarsmakten hänvisar till när de förespråkar och motiverar 

deltagande i internationella insatser. 

Som ovan nämnts kan de säkerhetshot som här benämnts ses som att fungera som ”a 

crisis to the international order […] that requires military intervention […]”.
61

 Denna 

kris fungerar enligt Orford till att:” disrupt ’the existing symbolic order, dislocating the 

subject-positions within it, and challenging its ideals of coherence and fullness”.
62

 Här 

kan det tolkas att manifestera sig genom exempelvis de förändringar och omställningar 

som säkerhetshoten medfört för Sveriges försvarsmakt. Följaktligen har Sveriges för-

svarsmakt deltagit i, deltar och ämnar delta i insatser mot dessa. Intervention, och/eller 
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internationella insatser som syftat/syftar att hantera säkerhetshoten, verkar enligt Or-

ford, fortsättningsvis till att projicera förnimmelsen av att ordning, stabilitet, och de 

ideal, som tidigare tydligt hotats, återställts eller att det håller på att återställas. På så vis 

tjänar interventioner eller internationella insatser endast här till att fastställa den ordning 

och de ideal som innan hotades. 

4.2 Hjältar och förövare  

Rysslands agerande synliggjordes tidigare som ett av de rådande hoten mot Östersjöre-

gionen, Europa och världssamfundet. Vidare attribueras Ryssland genomgående som ett 

stort, och möjligtvis som det främsta hotet mot Sverige, området kring Östersjön och 

Europas säkerhet; som ett land som utmanar fred och demokratin, och vars drivkraf-

ter/motivation är ”Revanschism och stormaktsambitioner”.
63

 Framförallt hänvisar ÖB 

till Rysslands agerande på Krimhalvön i Ukraina, som beskrivs som ”oacceptabelt och 

olagligt […] ett brott mot internationell rätt och grundläggande principer för fred och 

säkerhet i Europa”.
64

 

 Från Orfords perspektiv kan därmed Ryssland ses att, i den här berättelsen, inneha 

rollen som skurkstat; en stat som via landets ledning bryter mot internationell rätt och 

därmed utgör en fara för världssamfundet. Dessutom kan det tolkas som att Ryssland 

som skurkstat, ses som underutvecklat gällande deras värderingar. Då deras värderingar 

inte överensstämmer med de som det internationella världssamfundet förespråkar. Alltså 

hade det här behövts en form av insats för att undervisa denna skurkstat, så att den inte 

längre utgör ett hot.  

 Sverige och den svenska försvarsmakten framställs däremot, som att representera 

demokrati, fred och frihet.
65

 Attribut vilka enligt Orford är typiska för de, den eller det 

som innehar rollen som hjälte i berättelsen. Hjälten eller hjältarna är de som följaktligen 

ska och som åtar sig att tillsammans upprätthålla global stabilitet. Bilden av Sverige och 

Sveriges försvarsmakt som ”en del av demokratins yttersta försvarare”,
66

 (som står för 

utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet), är dessutom beroende 
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av att berättelsen har en förövare/skurk som här främst representeras av Ryssland. Detta 

eftersom det är dessa karaktärer (liksom andra karaktärer som fungerar som symboler 

för hjälplöshet) som skapar behovet av en hjälte som symboliserar moralisk överlägsen-

het. Denna skildring av Ryssland som inte lika civiliserad som, i det här fallet Sverige 

och därmed även Sveriges försvarsmakt, är utifrån Orford en form av rasifiering av 

Ryssland. Ryssland är dock inte den enda som här innehar rollen som förövare/skurk: 

 

Och riktar vi blicken bortom vårt eget närområde avtecknar sig en värld präg-

lad av säkerhetspolitiska utmaningar – IS härjningar i Mellanöstern, rebell-

grupper på frammarsch i Mali, en pågående konflikt i östra Ukraina. Illdåden 

i Paris i förra veckan utgjorde en fruktansvärd påminnelse om det hot som 

terrorismen utgör - även det ett område där vi behöver agera tillsammans, na-

tionellt och internationellt.
67

 

 

Förutom Ryssland, så kan en utifrån ovanstående citat, tolka det som att ytterligare ka-

raktärer i berättelsen, tillsammans med Ryssland innehar rollen som förövare/skurk, 

nämligen IS (”Islamiska staten”) och andra terrorstämplade grupper och organisationer. 

Liksom även icke-demokratier och andra som inte anses vara ”fast förankrade i demo-

kratins mylla” och som inte har ett ”engagemang som genomsyras av tron på demokrati 

och mänskliga rättigheter”.
68

 Följaktligen kan detta ses vara en typisk framställning av 

de som ses som att hota världssamfundet och den internationella ordningen.
69

 

Dessutom kan det tolkas som att Sverige och Sveriges försvarsmakt anser att de är 

en av de självklara aktörer som tillsammans med andra dylika aktörer måste agera till att 

bekämpa ovan nämnda säkerhetshot: 

 

Closer integration and cooperation among the countries that share the same 

democratic values in the Baltic Sea region will in the future become even 

more important. Acting and exercising together is an excellent way to mani-

fest solidarity between nations that share the same democratic values. Also, 

by cooperating or by pooling and sharing resources we obtain an increased 

output during the build-up phase of our forces, as well as an operational in-

creased output. The Nordic and the Nordic-Baltic cooperation could not be 
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seen isolated from other circles of cooperation as i.e. the European Union and 

NATO, instead they are mutually reinforcing.
70

     

 

Medans Sverige och Sveriges försvarsmakt tillsammans kan ses inneha rollen som 

huvudhjälten i berättelsen som här förmedlas, förekommer det ytterligare karaktärer 

som också figurerar som hjältar. Dessa är dock inte är lika framstående. Centralt för 

dessa övriga hjältar är att de framställs som att de delar samma grundläggande värde-

ringar som Sverige, och därmed Sveriges försvarsmakt, nämligen demokrati, mänskliga 

rättigheter, frihet, fred och stabilitet. De som då företrädelsevis utmålas som dessa övri-

ga hjältar i talen är organisationer som Europeiska unionen (EU), Förenta Nationerna 

(FN) och Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO). Samt de nordiska länderna 

(framförallt Finland och Norge) och de baltiska länderna (framförallt Estland och Lett-

land). Genomgående är det dessa organisationer och länder som Sverige och Sveriges 

försvarsmakt ska samverka med för att hantera omvärldens många säkerhetsutmaningar, 

vilket ovanstående citat synliggör.  

Fortsättningsvis betonas det genomgående i samtliga tal, att i och med det föränd-

rade säkerhetsläget nationellt och internationellt, har det blivit nödvändigt att ställa om 

från en inriktning till en annan. Detta har överlag inneburit en hel del förändringar inom 

försvarsmakten. För att gå vidare med att ”främja säkerhet på det egna territoriet, i när-

området och globalt”, vilket de ämnar ägna sig åt, är det därmed nu och i framtiden av 

stor betydelse att konsekvent fortsätta med detta samarbete.
71

 Exempelvis genom att 

ställa upp vid övningar och vid internationella insatser. 

4.3 Hjältar och symboler för hjälplöshet  

 

I talen nämns huvudsakligen de två insatserna i Mali som Sverige för närvarande deltar 

i. Nämligen den EU-ledda European Union Training Mission Mali, EUTM Mali
72

, och 
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den FN-ledda United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 

Mali, MINUSMA
73

: 

 

As NATO is preparing the transition from ISAF to RSM, Sweden is winding 

down its military engagement in Afghanistan. The Swedish Armed Forces 

will remain engaged in Afghanistan in RSM with smaller numbers. Our geo-

graphical focus for the international missions is changing from Afghanistan 

to Africa, where the Swedish Armed Forces participate in the EU-led mis-

sions in Mali and Somalia. These two missions, EUTM Mali and EUTM So-

malia, are training missions with the aim to train the trainers. Thereby we 

contribute to the building of African capabilities – just as the ISAF-mission 

has contributed to the build-up of the ANSF, and as the RSM will do. I be-

lieve that the concept “train the trainers” will be of increased importance dur-

ing the coming years. 

Later this year, Sweden will start deploying an ASIFU element in Tim-

buktu to the UN-led mission in Mali, MINUSMA. The plan is to cooperate 

with the Dutch ASIFU component. By deploying this technical advanced 

component, we will provide the mission with increased situational 

awareness – which is crucial in the vast areas in Mali and Sahel.74
  

 

Vad som redogjorts i ovanstående citat är Sveriges försvarsmakts geografiska fokus 

håller på att skifta från Mellanöstern till Afrika. De EU-ledda insatserna, EUTM Mali 

och EUTM Somalia, som Försvarsmakten deltar i är utbildningsinsatser. Enligt För-

svarsmaktens hemsida avser EUTM Mali att utbilda Malis armé och: ”ingår i en lång-

siktig EU-strategi för hela regionen och syftet är att återställa lag och ordning och neut-

ralisera terrorhot”.
75

 Med EUTM Somalia handlar det också om att: ”bidra med kapaci-

tetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet […]”
76

. Den FN-ledda insatsen i 

Mali är en fredsbevarande operation vars uppdrag är att utföra fyra prioriterade uppgif-

ter. Sverige och Sveriges försvarsmakt bidrag är här framförallt ett underrättelseförband, 

med uppgift att leverera underrättelser till MIMUSMA, vilket i sin tur stöds med logis-

tik av en nationell stödenhet.
77
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Vidare framställs Sveriges försvarsmakt som att de bidrar till att utveckla afri-

kanska länders kapaciteter, genom undervisning, samt att deras bidrag i MINUSMA är 

av avgörande betydelse. Här kan det utifrån Orford tolkas som att dessa länder som be-

rörts (Mali och Somalia), och kanske till och med Afrika som kontinent, kan ses som 

underutvecklade. Genom att framhålla att Försvarsmakten är där för att undervisa, pro-

jicerar det nämligen föreställningen att dessa stater och deras subjekt inte har de egen-

skaper som Sveriges försvarsmakt har. Det kan dessutom tolkas som att dessa stater ses 

ostabila och delvis maktlösa, som saknar förmågan att själva exempelvis säkra kontrol-

len av det egna territoriet, och garantera fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Där-

med kan deras befolkningar, förstås att vara utsatta offer. Alltså symboler för hjälplös-

het, vilka beskrivs i berättelsen, som ”de värnlösa på andra platser runt om i världen”.
78

 

Samtidigt kan dessa stater (eller situationen i dessa stater) förstås som ett hot mot 

världssamfundet. Detta också på grund av att det att det uppenbarligen funnits och finns 

ett behov för insatser. Som erkänts av bland annat både EU och FN, liksom här Sveriges 

försvarsmakt.  

I citatet nämns även den svenska försvarsmaktens engagemang i Afghanistan. De-

ras engagemang här har överlag avvecklats sedan den FN-sanktionerade insatsen Inter-

national Security Assistance Force, ISAF, avslutades vid årsskiftet 2014-15, och Nato-

insatsen Resolut Support Mission, RSM istället inleddes.
79

 Dessa insatser redogörs att 

ha bidragit och att fortfarande bidra till att utveckla Afghanistans kapaciteter, vilket 

exempelvis illustreras av uppförandet av Afghan National Security Forces, ANSF. Af-

ghanistan är också ett av de länder dit det förklaras att Sveriges försvarsmakt bidrar till 

att skapa fred och säkerhet.
80

 Då det tydliggörs att det fortfarande existerar ett behov av 

insatser i Afghanistan, kan Afghanistan utifrån Orford tolkas att vara en maktlös stat 

som själv inte förmår att garantera fred, mänskliga rättigheter och stabilitet. Därmed 

utgör de ett hot som hanteras av hjältarna genom ovan redovisade insatser. 

Enligt Orford kan detta förstås att fungera till att de stater och deras befolkningar 

feminiseras och rasifieras: att framställnigen av dessa bygger på stereotyper om femini-

nitet/kvinnlighet och sociala konstruktioner om ”raser”
81

.  Framförallt är det skildringen 
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av dem som maktlösa och svaga som verkar till att feminisera dessa enligt Orford. Me-

dans skildringen av dem som underutvecklade är en rasifiering, framför allt när det här 

handlar om icke-västerländska stater. Den svenska försvarsmakten tilldelas däremot 

mottsatta attribut: 

 

Sällan tidigare har vår organisation haft så bred operativ erfarenhet som nu. 

Och sällan har vi haft så kompetenta anställda och frivilliga. Vi har all an-

ledning att stå rakryggade - nationellt såväl som internationellt. […] Vårt 

samlade yrkeskunnande är unikt.
82

 

 

I citatet kan det observeras hur Försvarsmakten, och hur anställda och frivilliga inom 

Försvarsmakten framställs som att ha ett unikt yrkeskunnande. Som de mest kompetenta 

och de mest lämpliga att uträtta de uppgifter och uppdrag som Försvarsmakten utför. 

Enligt Orford är detta en vanlig företeelse, att hjälten eller hjältarna i berättelsen tillde-

las egenskaper som projicerar bilden av deras lämplighet. Detta fungerar till att förklara 

och rättfärdiga (motivera) varför hjälten eller hjältarna har den roll som den eller de har. 

Den svenska försvarsmakten och personer verksamma inom Sveriges försvarsmakt, 

framställs alltså som de med auktoritet, kapacitet och kompetens. Genom att samtidigt, i 

det här fallet framställa Mali, Somalia och Afghanistan som maktlösa och underutveck-

lade stater med värnlösa befolkningar, fungerar det dessutom enligt Orford till att göra 

publikens identifiering med hjälten legitim, och synnerligen attraktiv och fascinerande. 

Något som dessutom ska förstås stärka fascinationen av internationella insatser i all-

mänhet.
83

 

 Denna skildring förekommer frekvent i ÖB:s tal, liksom den, att det som Sveriges 

försvarsmakt och de inom Försvarsmakten utför och åstadkommer ”tillsammans är fan-

tastiskt. I Sverige och på alla andra platser världen vi befinner oss gör vi skillnad”.
84

 

Genomgående skildras Försvarsmaktens verksamhet i Sverige och internationellt att 

åtminstone utifrån Försvarsmaktens synpunkt endast här bidra med en positiv påverkan 

där de opererar. Detta uttrycks exempelvis i ovanstående blockcitat: att personer inom 
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Försvarsmakten ”har all anledning att stå rakryggade”, liksom att de bidrar med att ska-

pa ”fred och säkerhet” där de verkar.
85

  

Varken Sverige och Sveriges försvarsmakts deltagande i internationella insatser, 

eller de faktiska internationella insatserna, problematiseras ytterligare. Möjligheten att 

deras deltagande eller att de internationella insatserna inte skulle bidra positivt till att 

åstadkomma exempelvis fred och säkerhet eller att människor boende där dessa insatser 

sker skulle ha en annan eller andra inställningar, är alltså inget som berörs. Inte heller 

reflekteras det över huruvida Sverige eller andra hjältar i berättelsen på något sätt bidra-

git eller bidrar till att orsaka dessa situationer som ses behöva en insats. Antingen ge-

nom att tidigare ha medverkat eller att de nu medverkar i internationella insatser. An-

ledningen till detta, utifrån Orford, är att det hade bidragit till att undergräva dessa in-

ternationella insatsers legitimitet. Likaså här legitimiteten i Sverige och Sveriges för-

svarsmakts deltagande. Därför är det av stor betydelse att Sveriges försvarsmakts delta-

gande i, liksom insatsen, framställs att endast bidra positivt. Samt att Sverige och Sveri-

ges försvarsmakt, och övriga hjältar inte ses vara eller att ha varit inblandad i att orsaka 

dessa situationer. 

Däremot talas det om Försvarsmaktens uppdrag internationellt som krävande 

framförallt logistiskt och klimatmässigt. Men också då det leder till upplevelser av, som 

Göranson uttrycker det, hemlängtan, tristess, rädsla och inte omöjligen av att förlora 

kamrater. Dock försäkras det att Sveriges försvarsmakt och deras anställda och frivilli-

ga, kommer att lyckas med att uppdragen i och med deras unika yrkeskunnande och 

kompetens.
86

 Försvarsmakten och personer inom Försvarsmaktens svagheter, eller att de 

skulle ha svagheter är alltså inget som egentligen framträder.  

 

4.4 Samband mellan nationell och internationell 

Den mest förekommande skildringen i talen, av Sveriges försvarsmakts roll på nationell 

nivå, är den om Sveriges försvarare: som värnar Sveriges fred, säkerhet och suveränitet, 
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och som försvarar ”vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer”.
87

 Sverige som land 

framställs i sin tur som en av ”världens mest utvecklade demokratier”, inom vilken de-

mokratin är fast förankrad, och som haft förmånen att ha haft fred under tvåhundra år, 

vilket nedanstående citat exemplifierar: 

 

 
Sveriges demokrati vilar på olika fundament. Fundament som utvecklats 

och förstärkts i vårt land under mycket lång tid. Försvarsmakten är ett av 

dessa fundament. Att arbeta i Försvarsmakten är att vilja och kunna göra 

skillnad. Det är att till det yttersta vilja värna vår demokrati och våra 

svenska intressen – hemma, i närområdet och längre bort. Försvarsmakten 

är den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet!  

Det låter kanske storvulet att säga så när Sverige har haft förmånen att ha 

haft fred under tvåhundra år och när vi lever i en av världens mest utveck-

lade demokratier. Men det är just därför jag gör det. Vi i Sverige har varit 

och är ytterst priviligierade [sic!].
88

 

 

 

Försvarsmakten beskriver alltså att deras nationella uppgift är att försvara Sverige. Lik-

som att Sveriges försvarsmakt är ett av fundamenten som Sveriges demokrati vilar på. 

Det vill säga att utan Försvarsmakten skulle Sverige inte ha någon demokrati. Dessutom 

så går det att utläsa från ovanstående citat, en koppling mellan det privilegium som det 

enligt Försvarsmakten innebär att leva i och ha ansvar för försvaret av Sverige, demo-

kratins djupgående förankring i Sverige, och Försvarsmaktens deltagande i internatio-

nella insatser runt om i världen. Denna koppling uttrycks mer explicit i ett annat tal, där 

det fastställs att detta är: ”[…] en viktig anledning till att vi har alla ett internationellt 

engagemang som genomsyras av tron på demokrati och mänskliga rättigheter. Detta 

manifesteras särskilt genom det nordiska engagemanget för FN”.
89

 

Sveriges försvarsmakt kan alltså ses motivera deras engagemang i internationella 

insatser, under ledning av EU, FN eller Nato, utifrån deras uttalade tro på demokrati och 

mänskliga rättigheter. Precis som Orford uppmärksammat, genom att förmedla före-

ställningen att det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, så 
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blir det naturligt för publiken att uppfatta det som rättfärdigt. Utifrån Orford, stärker 

detta även bilden av Sveriges försvarsmakt som hjälte i den här berättelsen. 

I och med det förändrade säkerhetsläget, som redogjordes under föregående tema, 

har en del förändringar skett inom Sveriges försvarsmakt. Förändringar som berättas att 

ha varit ansträngande för alla inom Sveriges försvarsmakt. Som dock även klargjordes 

under föregående tema, framställs Försvarsmakten personal att ha ett unikt yrkeskun-

nande och kompetens, och har således lyckats hantera detta på ett högkvalitativt tillvä-

gagångssätt: ” Together we have laid the foundation for the further reform and my per-

sonnel is delivering high quality performance every hour, every day all year around!”
90

 

Precis som under föregående tema, skildras alltså Försvarsmakten här som att sakna 

egentliga svagheter, vilket enligt Orford kännetecknar de som innehar rollen som hjälte. 

Omställningen har fortsättningsvis framförallt berört deras fokus från att huvud-

sakligen haft en internationell inriktning under ett flertal år, till att återgå till mer balan-

serad inriktning mellan nationell och internationell. Den nationella har dock här företrä-

de. Fortsatt deltagande i internationella insatser presenteras ändå som en fortsatt mål-

sättning, utifrån deras tro och vilja att skydda Sveriges demokrati och svenska intressen, 

i Sverige, i Sveriges närområde och längre bort, vilket kunde ses i föregående blockci-

tat. Att delta i internationella insatser och övningar förklaras även bidra med ökad erfa-

renhet och att utveckla Försvarsmakten färdigheter och förmågor. Vilket exempelvis 

kan ses i följande citat: 

  

Vi ska främja säkerhet på det egna territoriet, i närområdet och globalt. 

Våra internationella bidrag till fred och säkerhet – i Mali, Afghanistan, 

Irak och på andra platser - ger oss också lärdomar att använda i vår egen 

organisation. […] Vårt samlade yrkeskunnande är unikt. Det är bara vi 

som kan bevara och utveckla vår organisation. Jag förväntar mig därför av 

var och en av er som verkar inom Försvarsmaktens verksamhet att ni för-

står och tar ansvar för er roll.
91

 

 

Detta citat ger, som ovan nämndes, ett annat exempel på varför deltagande i internatio-

nella insatser är av stor betydelse för Försvarsmakten, nämligen för att förbättra deras 

organisation. Att delta i internationella insatser gynnar och utvecklar alltså Försvars-
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maktens förmåga och kunskaper både nationellt och internationellt. Förutom att verka 

som en försvarare av demokrati, fred, och säkerhet, kan vi här se ännu ett motiv för var-

för Sverige och Sveriges försvarsmakt medverkar i dessa uppdrag.  

 

4.5 Diskussion 

Ur föregående analys uppenbarades först två berättelser. Den första kan främst ses som 

en bakgrundsberättelse till den mer dominerande berättelsen. Denna bakgrundsberättel-

se handlar om Sverige och Sveriges försvarsmakts roll efter kalla kriget fram till att en 

ny kris uppstod. Perioden skildras som en tid då Sveriges geografiska närområde var en 

region som kännetecknades av stabilitet och säkerhet. Följaktligen gick Sverige och 

Sveriges försvarsmakt till att främst fokusera på deltagande i internationella och kris-

hanteringsuppdrag utomlands. Insatser vars syfte var att åstadkomma fred, frihet och 

demokrati runt om i världen.
92

   

Som tidigare redovisats, medverkade Sverige och Sveriges försvarsmakt även under 

kalla kriget i internationella insatser. Skillnaden var att efter kalla kriget skulle den in-

ternationella inriktningen bli mer central än den nationella. Detta var och är fortfarande i 

många avseenden en tid som präglas övergripande av föreställningen om FN:s säker-

hetsråd, som den som ska upprätthålla fred och säkerhet, och vara garanten för demo-

krati och mänskliga rättigheter.
93

 Som exempelvis redovisats av Dahl och Tullberg, var 

det under kalla kriget som en kunde observera framväxten av en självbild av Sverige, 

som en moralisk stormakt med en unik internationell position, som således var ytterst 

lämpad som medlare och konfliktlösare. Liksom att sprida så kallade västerländska vär-

deringar och insikter.
94

 En självbild som genomgripande kan ses ha levt vidare efter 

kalla kriget, vilken land annat kan ses här i bakgrundsberättelsen. 

En vändpunkt har däremot medfört att en ny berättelse börjat förmedlas, vilken bak-

grundsberättelsen här övergår i. Denna nya berättelse är huvudberättelsen, och bygger 

alltså delvis vidare på bakgrundsberättelsen Dess utgångspunkt är vändpunkten, nämli-
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gen säkerhetshotet som uppstått i och med Ukrainakrisen, och framför allt Rysslands 

agerande på Krimhalvön. Detta säkerhetshot (eller kris) har utgjort grunden för en om-

ställning inom Sveriges försvarsmakt, som inneburit att Försvarsmakten skiftat fokus 

från deras då huvudsakliga internationella inriktning till en mer nationell inriktning. 

Sverige och Sveriges försvarsmakt berättar att de inte möjlighet att engagera sig i inter-

nationella åtaganden för att åstadkomma fred, demokrati, säkerhet och mänskliga rättig-

heter i den utsträckning man gjort tidigare. Istället måste säkerheten och stabiliteten i 

och omkring Sverige nu komma i första hand.  

Fortsättningsvis kan denna berättelse delas i två, varav den ena främst berör den 

svenska försvarsmaktens roll nationellt och den andra Försvarsmaktens roll internatio-

nellt. Dessa är dock synnerligen integrerade och kan därför inte separeras i någon större 

utsträckning.  

Om den svenska försvarsmaktens roll nationellt, ges en berättelse om Försvarsmak-

ten som Sveriges försvarare, som följaktligen är den yttersta garanten för Sveriges de-

mokrati, fred, frihet, säkerhet och suveränitet, och som dessutom är ett av de fundament 

som Sveriges demokrati vilar på. Sverige beskrivs här som en av ”världens mest utveck-

lade demokratier”
95

, vilket tillsammans med det faktum att ”Sverige haft fred i 200 

år”
96

, gör Sverige och landets invånare mycket privilegierade. Försvarsmakten och de 

som är en del av Försvarsmakten, antingen genom att vara anställd eller frivillig, ska 

alltså förstås att inneha en unik roll och ställning. Dessutom kan mycket av det som 

uppfattats att göra Sverige unikt, som exempelvis Dahl och Tullberg redovisat
97

, vara 

beroende av Försvarsmakten. Vidare skildras Försvarsmakten som att vara synnerligen 

lämplig och kvalificerad till att utföra deras uppdrag. 

Sverige och Sveriges försvarsmakt framställs även som representanter för demokra-

ti, fred, frihet och mänskliga rättigheter, vilket enligt Orford, precis som ovan presente-

rade attribut, är utmärkande för hjälten. Förövaren/skurken utgörs här främst av Ryss-

land, vars agerande ses som ett säkerhetshot som Sveriges försvarsmakt måste hantera. 

Medans Sverige och Sveriges försvarsmakt innehar rollen som huvudhjälte förekommer 

det även andra hjältar, som dock inte är lika framträdande, nämligen, EU, FN, Nato, de 
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nordiska och de baltiska länderna. EU, FN, och Nato förekommer även som hjältar i 

berättelsen om Försvarsmaktens roll internationellt.  

Trots nodvändigheten att fokusera mer på Sveriges närområde, så betonas ett intres-

se om att sträva efter att balansera mellan Försvarsmaktens nationella och internationel-

la uppdrag. Berättelsen och bilden som ges om den svenska försvarsmaktens roll inter-

nationellt, kan fortsättningsvis ses som motiverad utifrån deras nationella roll.  Alltså att 

Försvarsmakten har en skyldighet att främja värderingar som demokrati, fred, mänskliga 

rättigheter och säkerhet runt om i världen, ett motiv som bland annat Doeser uppmärk-

sammat.
98

 Detta i och med att Sveriges försvarsmakt, utifrån Orford kan ses tolka det 

som att Försvarsmakten är en aktör lämpad och kvalificerad till att understödja säker-

ställandet av fred, demokrati och säkerhet runt om i världen. Då på grund av att För-

svarsmakten berättas att ha den kompetens och erfarenhet som krävs. Liksom att de re-

presenterar dessa grundläggande värderingar, såsom fred, demokrati, mänskliga rättig-

heter, säkerhet och utveckling. Dessutom framställs deltagande i internationella insatser 

som att gagna utvecklingen av Försvarsmaktens färdigheter och förmågor, och därmed 

den egna nationella säkerheten. Privilegiet som det innebär att leva i Sverige, påpekas 

också som ett motiv, då dessa förmåner måste spridas till de som inte har dem.  

Som tidigare påpekats har narrativ en stor inverkan på hur människor förstår dess 

omvärld, och sin plats i den. Enligt Orford fungerar hjälten i berättelsen till att få åhö-

rarna att identifiera sig med denne. Följaktligen är det genom identifiering med hjälten 

som fascinationen för interventioner och internationella insatser skapas. Liksom genom 

antagandet om att dessa insatser syftar till att undsätta förtrycka befolkningar och män-

niskor, och att skydda värderingar som demokrati och mänskliga rättigheter.
99

 Något 

som därmed påverkar inställningen och motivationen till dessa insatser. Till exempel 

har Doeser visat att svenskt deltagande i internationella insatser bland annat är beroende 

av en känsla av moralisk skyldighet att ingripa. En skyldighet vilken i sin tur är kopplad 

till den svenska självbilden, som en välgörare som främjar fred, mänskliga rättigheter, 

rättvisa och säkerhet.
100

Det kan tolkas som att speciellt åhörare inom Försvarsmakten 

här inbjuds till att identifiera sig som hjältar, både nationellt och internationellt. Dock 

kan åhörare mer allmänt förstås att kunna identifiera sig med Försvarsmaktens roll in-
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ternationellt, då de också förklarar sig som att representera Sverige och det Sverige för-

klaras företräda.  

Försvarsmaktens roll som hjälte, och därmed bilden som förmedlas angående deras 

nationella roll respektive deras roll internationellt, är dock beroende av konstruktionen 

av ytterligare karaktärer. Detta då det är nödvändigt med karaktärer som saknar de ut-

märkande maskulina attribut som innehas av hjälten eller hjältarna, i och med att hjälten 

får sin funktion och sina attribut genom detta. Liksom att det tydligt bekräftar hjälten för 

åhörarna.  

Samtidigt som Försvarsmakten framställs som hjälte, framställs de stater där dessa 

insatser sker som underutvecklade, och att sakna den kompetens som hjälten har. Där-

med kan de inte själva åstadkomma exempelvis fred, säkerhet och demokrati. Detta gör 

dem till säkerhetshot, som måste hanteras av hjälten (här huvudhjälten och övriga hjäl-

tar). Invånarna i dessa stater berättas följaktligen att vara värnlösa, att ses symbolisera 

hjälplöshet, och därför i behov av utomståendes hjälp och beskydd. Sveriges försvars-

makts medverkan i dessa skildras dessutom som att endast bidra med en positiv påver-

kan där de verkar. Denna framställning medför att identifiering med hjälten uppfattas 

som legitimt och väldigt tilltalande, vilket utifrån Orford dessutom gynnas av det fak-

tum att Försvarsmaktens deltagande, insatserna och effekterna av dessa inte problemati-

seras ytterligare.
101

 Inget presenteras som kan utmana legitimiteten, liksom att det en-

dast är hjältens perspektiv framförs, och därmed inte utmanas. 

Huvudberättelse kan ses avsluta med att Försvarsmakten fastställer att de deltar och 

kommer att fortsätta delta i insatser som ämnar hantera noterade säkerhetshot. Något 

som enligt Orford projicerar uppfattningen av att de ideal, liksom ordning och säkerhet 

som tidigare hotas därmed håller på att återställas, vilket verkar lugnande för berättel-

sens åhörare. 

Det klassiska hjältenarrativ som Orford synliggjort att humanitära interventioner är 

en del av, kan ses förekomma inom de berättelser som Sveriges försvarsmakt förmedlar 

angående deras roll internationellt respektive nationellt. Sanningen som här produceras 

eller reproduceras är den att Sverige och Sveriges försvarsmakt personifierar och sym-

boliserar demokrati, fred, mänskliga rättigheter, och säkerhet, tillsammans med exem-

pelvis EU, FN och Nato. Samt att de är lämpade och har en moralisk skyldighet att un-
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derstödja främjandet av dessa värderingar runt om i världen. En bild som trots en för-

ändrad kontext, kan ses ha många likheter med den svenska självbild som exempelvis 

Dahl och Tullberg redovisat, vilken började växa fram under kalla kriget.
102

  

Denna sanning redogör att internationella insatser förstås som legitima och nödvän-

diga, då de förklaras syfta till att främja dessa värderingar. Attraktionen för denna san-

ning medför att den inte ifrågasätts. Alltså kan hjältens assistans ges i form av här egent-

ligen motsägelsefulla metoder, exempelvis bombningar, som motiveras utifrån att de till 

exempel ämnat skydda värnlösa civila. Samtidigt som värnlösa civila får utstå hjältens 

våldsutövande, och hjältens assistans paradoxalt bidrar till att skapa de situationer som 

annars uppfattas att kräva hjältens assistans. Det görs således en distinktion mellan det 

våld som utövas av hjälten och det våld som utövas av andra som inte anses vara hjältar, 

då hjältens våld ses som berättigat.
103

  

Sanningen cementeras och verifieras dessutom genom framställningen av de stater 

och befolkningar, där dessa värderingar ska främjas.
104

 I de berättelser som Försvars-

makten här förmedlar, skildras dessa nämligen utifrån Orford som antingen inte ha nöd-

vändig kompetens och förmåga. Det vill säga att de alltså inte förmår att själv främja 

dessa värderingar, eller att de inte har för avsikt att främja dessa värderingar.  Därmed 

attribueras dessa att vara underutvecklade och underlägsna (vilket fungerar till att rasifi-

era dessa subjekt) eller att vara maktlösa och passiva (vilket feminiserar dessa subjekt). 

Detta förstås som att en stereotyp framställning här produceras och reproduceras. En 

konstruktion som också är en del av skapandet av ”Vi” och ”de andra”, vilken är nöd-

vändig för att berättiga Försvarsmaktens här proklamerade roll och medföljande upp-

drag.  Följaktligen reproduceras även föreställningen om att det ojämlika förhållande 

(som presenterats) mellan de som anses vara lämpade och de som inte anses vara läm-

pade, i många avseenden är legitimt. Att det är de lämpade som ska hjälpa de olämpliga. 

En kategorisering som, förutom att legitimera det ojämlika maktförhållandet, dessutom 

kan förstås att tjänar till att bevara detta ojämlika maktförhållande.
105
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5 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Försvarsmakten för närvarande framhä-

ver sig. Alltså Försvarsmaktens självbild som förmedlas angående Försvarsmaktens 

deltagande i internationella militära och fredsbevarande uppdrag, respektive deras na-

tionella roll och uppdrag.  För att göra detta har en form av narrativanalys tillämpats, 

tillsammans med ett teoretiskt perspektiv hämtat från Anne Orford utifrån vilket narra-

tivanalysen till största del utformats. Detta perspektiv har genomgående funnits att ha 

varit väl användbart för att undersöka och synliggöra Försvarsmaktens rådande själv-

bild. Liksom för att undersöka hur man försöker legitimera och motivera självbilden och 

vad detta får för konsekvenser. Däremot hade detta teoretiska ramverk möjligtvis behövt 

kompletteras för att bättre kunna appliceras, gällande Försvarsmaktens nationella roll, 

eftersom Orfords teoretiska ramverk är utvecklat för en alternativ läsning av narrativ om 

olika former av intervention. Dock har det ändå överlag funnits att ha varit användbart 

för att tolka och förstå Försvarsmaktens roll och självbild nationellt, i och med perspek-

tivets omfattande fokus på konstruktionen av subjekt och identitet  

Frågeställningen som uppsatsen har besvarat är följande: Vilken bild eller föreställ-

ning förmedlar Sveriges Försvarsmakt för närvarande om sig själv, angående deras roll i 

internationella militära insatser, respektive deras roll nationellt? 

Frågeställningen har följaktligen besvarats genom fyra delfrågor, varav den första 

är: Hur skildras Försvarsmaktens roll och uppdrag nationellt? Den svenska försvarsmak-

ten framställer sig som Sveriges beskyddare och utifrån Orford som hjälte. Framförallt 

som den yttersta garanten för upprätthållandet av demokrati, fred, mänskliga rättigheter 

och säkerhet i Sverige. Detta innebär att Försvarsmakten utmålas att inneha en unik roll 

och ställning nationellt, i de berättelser som det konstaterats att Försvarsmaken här för-

medlar. Likaså innebär det, genom att vara en del av Försvarsmakten, antingen som 

anställd eller som frivillig, att man innehar en unik roll och ställning.  

Nästföljande delfråga är: Hur skildras Försvarsmaktens roll och uppdrag internatio-

nellt? Den svenska försvarsmaktens roll internationellt, framställs genomgående som att 

vara och verka som en hjälte. Att det är självfallet att Försvarsmakten är berättigade och 

lämpade att främja så kallade västerländska värderingar som demokrati, fred, mänskliga 
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rättigheter och säkerhet runt om i världen. Detta tillsammans med andra aktörer som 

anses lämpliga att göra detta, framförallt utifrån deras engagemang för dessa värdering-

ar. Insatserna förklaras dessutom att endast vara positiva och önskvärda. Därmed skaps 

inget utrymme eller behov för ifrågasättande, gällande Försvarsmaktens lämplighet. 

Liksom huruvida de stater och människor som genomlever dessa insatser i själva verket 

välkomnar dem, och har en överensstämmande uppfattning om dem med de som utför 

insatserna. Samt huruvida insatserna egentligen främjar exempelvis demokrati, fred och 

säkerhet, och om detta faktisk är den huvudsakliga avsikten med insatserna.  Ett anta-

gande vilket är avgörande för uppfattningen om insatserna som legitima, och hjältens 

frihet. 

Tredje delfrågan är: Vilka motiv förklaras ligga till grund för Sveriges deltagande i 

internationella insatser och uppdrag? Motiven bakom Sveriges försvarsmakts medver-

kan som presenteras i talen, framställs övervägande som altruistiska. Det vill säga att de 

har för avseende att främja grundläggande västerländska värderingar. Vidare berörs 

genomgående deras lämplighet, genom att de anser sig att representera de grundläggan-

de västerländska värderingarna, liksom att de innehar den kompetens som är nödvändig.  

Detta kontrasterar mot den lämplighet och kompetens hos de stater som skildras att vara 

i behov av hjälten, då de redogörs att inte vara lämpliga och att inte inneha nödvändlig 

kompetens.  

Den fjärde och sista delfrågan är: Förekommer det feminiserande och/eller rasifie-

rande konstruktioner, i berättelserna som Försvarsmakten här skildrar, i så fall hur? 

Dessa konstruktioner har utifrån Orford uppfattats att förekomma i de berättelser som 

Försvarsmakten förmedlar. I och med att Försvarsmakten utifrån Orford kan ses fram-

ställa stater (Afghanistan, Mali, Somalia och Ryssland) och dessas befolkningar som är i 

behov av hjälten som underutvecklade och underlägsna. Liksom att vara maktlösa, pas-

siva och svaga, eftersom de antingen inte förmår att på egen hand värna de grundläg-

gande värderingarna, eller inte har för avsikt att värna och främja dem. Detta fungerar 

alltså till att rasifiera eller feminisera dessa stater och subjekt, och bör ses som stereoty-

pa framställningar. Följaktligen reproduceras en sanning där det ojämlika maktförhål-

landet mellan de som här som framställs som lämpliga och de som framställs som 

olämpliga, mellan ”Vi” och ”de andra”, ska förstås som legitimt.  

Sammanfattningsvis har uppsatsen synliggjort att den svenska försvarsmakten idag 

förmedlar en bild av Försvarsmakten som en hjälte nationellt och internationellt. En 

hjälte som representerar och verkar för att främja grundläggande så kallade västerländs-



 

 39 

ka värderingar, såsom demokrati, fred, mänskliga rättigheter och säkerhet, och kan ses 

tilldela sig de utmärkande egenskaper som Orford identifierat som förknippade med 

maskulinitet och västerländskhet. Attribut såsom auktoritet, kapacitet och kompetens 

som är utmärkande för hjälten i berättelsen, och som demonstrerar deras lämplighet som 

hjälte, i kontrast till de som utmålas att vara i behov av hjälten. En föreställning som kan 

ses grunda sig på den svenska självbild som växte fram under kalla kriget, vilken dess-

utom i många avseenden kan ses leva vidare idag, något den här studien visat. 

Uppsatsen har fokuserat på att undersöka vilken bild som för närvarande framställs 

av Försvarsmakten. I de berättelser som förmedlas genom tal hållna av Sveriges överbe-

fälhavare, alltså den huvudsakliga företrädaren för Sveriges försvarsmakt. Vidare hade 

det varit intressant att undersöka hur etablerad denna föreställning är inom Försvars-

makten, då bland Försvarsmaktens anställda och friviliga, och betydelsen av denna före-

ställning. Liksom om den skiljer sig åt mellan exempelvis kvinnor och män, mellan oli-

ka insatser, och hur den förändrats över tid. 
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