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Sammanfattning 
 
Studien utforskar området mellan den svenska integrationspolitiken som aktivt försöker komma 
ifrån nationalistiska uttryck och den svenska försvarspolitiken som tycks underhålla dessa. 
Integrationspolitiken har beskyllts för att ha varit allt för fokuserat på en uppfattning om att 
invandrare och svenskar har varsin kulturell särart. Detta har lett till en uppdelning om “vi” och 
“de Andra” och därmed integrationspolitikens misslyckande. Studien undersöker spår av denna 
uppdelning i försvarspolitiken. Syftet med studien är således att undersöka hur den 
försvarspolitiska diskursen i offentliga media konstruerar “svenskhet” och “den nationella 
gemenskapen”. Diskursteoretiska perspektiv används för att utforska hur olika strukturella nivåer 
påverkar identitetsskapande. Studien har genomförts genom diskursanalys av tidningsartiklar och 
blogginlägg. För det första konstrueras den nationella identiteten i relation till “signifikanta 
andra”. Den mest framträdande signifikanta andra i diskursen är Ryssland som konstrueras som en 
hotbild gentemot vilken Sverige identifierar sig. För det andra interagerar strukturer som Norden, 
EU och Nato i diskursen, och interpellerar subjektspositioner som solidaritet, neutralitet och 
nordisk gemenskap. Dessa internationella samarbeten diskuteras i relation till Sveriges roll 
internationellt samt de delade värderingar som de grundar sig på. För det tredje finns en 
underliggande hegemoni i nationalismen som grundas i nationalstater och som genomsyrar 
diskursen och påverkar hur den nationella identiteten konstrueras.  
 
Nyckelord: Diskursanalys, Svensk nationell identitet, Försvarspolitik 
 
Abstract 
 
This study explores the area between the Swedish integration policy, which actively tries to get 
away from expressions of nationalism, and the Swedish defense policy that seems to maintain 
them. The integration policy has been accused of being too focused on the notion that immigrants 
and Swedes each have a distinct cultural nature. This has led to a division of "us" and "the Others" 
and thereby the failure of the integration policy. The study examines the traces of this division in 
defense policy. The purpose of this study is therefore to examine how the defense policy discourse 
in the public media constructs "Swedishness" and "the national spirit of community". Theoretical 
perspectives from discourse theory are used to explore how different structural levels affect the 
shaping of identity. The study was conducted through a discourse analysis of newspaper articles 
and blog posts. Firstly the national identity is constructed in relation to "significant others". The 
most prominent significant other in the discourse is Russia, which is constructed as a threat. This 
threat is one of the factors which defines what is and isn’t “Swedish”. Secondly, structures like the 
Nordic geopolitical area, the EU and NATO interact in the discourse, and interpellate subject 
positions such as solidarity, neutrality and a Nordic spirit of community. These international 
collaborations are discussed in relation to Sweden's role internationally and the shared values 
which they are based on. Thirdly, there is an underlying hegemony of nationalism which is based 
in nation states. It permeates the discourse and influences how national identity is constructed. 
 
Keywords: Discourse analysis, Swedish national identity, Defense policy 
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1. Inledning 
 

Integrationspolitiken är en del av samhällsdebatten som problematiserat synsättet på “de Andra” 
och grundar sig på tanken om uppdelning av personer i olika grupper, där den egna gruppen 
upphöjs och de som inte inkluderas är underlägsna. Ett exempel på ett av inläggen i debatten som 
problematiserar detta är en SOU-rapport vilken hade ”i uppdrag att identifiera och kartlägga 
mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös 
tillhörighet.” (De los Reyes & Kamali 2005: 3) I rapporten presenteras ståndpunkten att 
integrationspolitiken innan rapportens publicering varit allt för inriktad på uppdelningen mellan 
”två föreställda grupper, nämligen ”svenskar” som är agenter för att integrera och ”invandrarna” 
som ska integreras (ibid.). “Svenskheten” har värderats högre och varit idealet för den sociala 
sammanhållningen. Detta synsätt kallar Tesfahuney och Grip (2007) för integrationism: strävan 
efter likhet. Uppdelningen mellan “vi” och “de Andra”, “svenskar” och “invandrare” ska enligt 
SOU-rapporten ha lett till integrationspolitikens misslyckande då klyftorna mellan etniska grupper 
ökat (de los Reyes & Kamali 2005: 3).  
 
Försvarspolitiken, även den en del av samhällsdebatten, tenderar å sin sida till ett oproblematiserat 
skapande av grupperingar och grupptillhörigheter. Detta utgör en motsättning till strävandet ifrån 
detta inom integrationspolitiken. Försvarsmakten har publicerat en rad policydokument på sin 
hemsida som använder just konceptet “svenskhet”, men myndighetens officiella uppfattning om 
vad “svenskhet” innebär är vag. Tre policydokument från 2011 och 2013 (Försvarsmakten 2011, 
Försvarsmakten 2013b, Försvarsmakten 2013a) benämner Försvarsmaktens roll som beskyddare 
av Sverige. Försvaret ska skydda det svenska territoriet, skydda Sveriges suveränitet, skydda 
nationella intressen i Sverige och utomlands och värna om vår förmåga att upprätthålla våra 
värderingar (Försvarsmakten 2013a: Bilaga 1 s.  2) Nationella intressen beskrivs i dokumenten 
som sju olika områden: försvara och hävda territoriet, verka för fred och stabilitet, mänskliga 
rättigheter, klimatfrågan, folkrätt, stödja demokratisk utveckling samt globalisering och 
ekonomisk tillväxt. Kravet på internationellt samarbete och solidaritet har ökat (Försvarsmakten 
2011: 73). I de nationella intressena ingår därför också att upprätthålla flöden, såsom handel, för 
att säkra Sveriges välstånd. De värderingar som nämns är demokrati, rättssäkerhet, mänskliga 
rättigheter, frihet, tolerans, trygghet och pluralism (Försvarsmakten 2013a: Bilaga 1 s. 2). 
Försvarsmakten skapar en grupptillhörighet “den svenska identiteten” kring territorium, 
suveränitet, nationella intressen och värderingar.  
 
Till skillnad från Försvarsmaktens egna policydokument syns i den offentliga debatten en annan 
vinkel. I DN 5 presenteras idén att en försvarsmakt är “identitetsskapande och bidrar till att stärka 
den nationella gemenskapen.” I DN 6 beskrivs soldater och motståndare som ”the good guys” och 
”the bad guys”, ”de eller vi”. Soldaterna känner ett hat mot motståndaren och en tydlig 
uppdelning mellan ”vi” och ”fienden” görs. Detta är en strategi för att kunna fullfölja sitt arbete: 
att ta dem av daga. En möjlig tolkning är att den offentliga debatten om försvarspolitiken 
konstruerar en ”vi”-identitet kring den nationella gemenskapen. Men konstrueras också 
följaktligen en grupp av ”de Andra” som värderas lägre? Ordvalen i DN 6 tyder på att åtminstone 
en del den offentliga debatten gör det. 
 



	   6	  

Problemområdet ligger i spänningen mellan integrationspolitiken som aktivt försöker komma 
ifrån denna “vi” och “de Andra”-struktur och försvarspolitiken som tycks underhålla den. 
Integrationspolitiken innan 2005 anses ha misslyckats på grund av tanken om två grupperingar, 
eftersom “svenskheten” implicit har ansetts överlägset. Försvarspolitikens existens å andra sidan 
legitimeras, åtminstone i vissa sammanhang, av en uppdelning mellan svenskar och icke-svenskar. 
“Svenskheten” upphöjs och är grunden för den sociala sammanhållningen. I försvarspolitiken 
finns idéer om att grupptillhörighet bör grundas på gemenskap, inte på hat (Reinfeldt 2014), men 
ändå visar den försvarspolitiska debatten på tendenser till att grunda grupptillhörigheten på hat 
och rädsla för ”de Andra”. Men om “vi” är “svenska”, hur definieras “svenskhet” och vad är det 
som är “svenskt” och “icke-svenskt”?  
 
1.1 Syfte/frågeställning 

Syftet med studien är att genom en diskursteoretisk analys undersöka hur den försvarspolitiska 
diskursen i offentliga media konstruerar det svenska identitetsskapandet. Identitetsskapandet 
betraktas i studien som en diskursiv process vilken reagerar på, och formas av, omgivande 
förhållanden och hur det talas om dessa. Vi ämnar undersöka hur dessa hot påverkar bildandet av 
den svenska identiteten och hur identiteten påverkas av förändringar i hotbildernas 
omständigheter. Vidare ämnar vi diskutera om denna identitet utgör ett hinder för 
integrationspolitiken.  

Frågeställningarna var: 

• Hur skapas den svenska identiteten i relation till försvarspolitiska hotbilder? 
• Hur påverkas identiteten av förändringar i hotbilderna? 
• Vilken påverkan har identitetsskapandet på integrationspolitiken?  

 
1. 2 Disposition 

 
Arbetets uppbyggnad har präglats av forskningsansatsen och den valda metoden. Med en 
diskursanalytisk utgångspunkt flyter olika delar av arbetet lätt in i varandra. För en bättre 
överblick presenteras undersökningen under följande rubriker.  
 
Inledningsavsnittet av arbetet presenterar bakgrund och problemområde, samt syfte med 
frågeställningar. Bakgrunden presenterar den samhälleliga debatten, inom vilken ett mer 
preciserat problemområde kring nationell grupptillhörighet identifieras. Utifrån problemområdet 
formuleras syfte och avsikt med undersökningen, och de specifika frågeställningarna som arbetet 
utgår ifrån.  
 
Teori och tidigare forskning följer inledningsavsnittet och placerar arbetet i en större vetenskaplig 
kontext. Den tidigare forskningen beskriver det vetenskapliga området som arbetet befinner sig i 
och är därför nära kopplat till problemformuleringen. Teorin är det perspektiv genom vilken 
arbetet utförs och de begrepp som används som verktyg för att utföra analysen. Teorin är det 
synsätt utifrån vilket materialet undersöks och kopplas till syftet.  
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Metodavsnittet beskriver tillvägagångssättet för insamling och analys av material, samt 
motivering och diskussion av det valda materialet. Förutom ansats, material och analys 
presenteras även de etiska överväganden som gjorts innan och under arbetets gång.  
 
Resultat och diskussion visar analysarbetet. I resultatdelen presenteras det analyserade materialet 
genom urval ur empirin samt våra tolkningar av dessa. Diskussionsavsnittet bygger vidare på 
resultatdelen. Resultatet diskuteras här i relation till metod, de teoretiska perspektiven och den 
tidigare forskningen. I avsnittet diskuteras även slutsatser och eventuell tillämpning av 
undersökningen samt vidare forskning på området. 
 

2. Tidigare forskning 
 
Avsnittet för tidigare forskning avser att vägleda läsaren genom den redan existerande 
forskningen på området för arbetet. Först presenteras forskningen om generellt nationellt 
identitetsskapande: dvs. teoribildningen om identitetsskapande som avser att gälla för alla 
nationer. Sedan följer forskning om det specifikt svenska identitetsskapandet. Slutligen 
presenteras forskning om integration, med ett fokus på integrationen i Sverige, för att illustrera 
problematiken som uppstår kring nationellt identitetsskapande och ge en övergripande bild av 
problemområdet.  
 
2.1 Generell forskning om nationellt identitetsskapande 

 
Första temat inom den tidigare forskningen behandlar det nationella identitetsskapandet på en 
generell nivå. Detta för att skapa en överblick av vad en nationell identitet innebär.  
 
Hylland Eriksen (2002: 97) drar paralleller mellan upplevda gemenskaper kring kultur och 
etnicitet, och statens maktutövande och legitimering. Att gemenskaperna är upplevda beror på att 
kultur är delvis uppfunnen eller konstruerad. Nationalism är nationalstatens ideologi, men 
eftersom kultur är konstruerad är skiljelinjen mellan ”fakta” och ”ideologi” diffus och flytande 
(ibid.). Nationalismen antyder en relation mellan etnicitet och statsmakt (ibid.: 98), och 
sammanflytandet mellan ideologi (åsikt) och fakta legitimerar den dominerande etnicitetens 
statsmakt. Även Martiniello (1995: 3) påpekar att nationalistisk ideologi grundar sig på 
antagandet att statsmaktens (politikens) gränser speglar nationens gränser. Nationens gränser i sin 
tur dras jämsides gränserna för den dominerande kulturella gruppen som inkluderas i 
nationskonceptet (ibid., Hylland Eriksen 2002: 101). Alltså finns det en tydlig koppling mellan 
nationalstat och den dominerande kulturen.  
 
de Cillia et al (1990) presenterar en bild av vad nationen är, som är uppdelad i två koncept: 
statsnationen och kulturnationen. Dessa presenteras i en delrapport med ett urval av resultaten av 
ett 2-årigt forskningsprojekt vid universitetet i Wien om den österrikiska nationella identiteten. 
Nationen delas upp i rättsväsende och medborgarskap (statsnationen) samt kultur och etnicitet 
(kulturnationen). Detta kan jämföras med kopplingen som Martiniello och Hylland Eriksen gör 
mellan statsmakt och den dominerande kulturen: kulturnationen legitimerar statsnationen.  
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Kopplingen mellan kultur och nation skapar även en avgränsning som definierar den kulturella 
gemenskapen. Nationalstatens sociala organisation baseras på upplevt släktskap inom folkgruppen 
(Hylland Eriksen 2002: 108). Nationella identiteter skapas även i relation till andra nationer. Utan 
andra nationer, eller folkgrupper som utesluts från den egna nationen, kan nationen inte definieras 
(ibid.: 110). Exempelvis utforskar de Cillia et al (1990) hur nationen är en social konstruktion och 
nationell identitet ses som diskursivt producerad och reproducerad. Konstruktionen av nationell 
identitet beror på kontext, att den konstrueras i relation till något annat. Nationalismens dikotomi 
kategoriserar således folkgrupper i ”vi” och ”de Andra” .  
 
Ett problem med att dela upp folkgrupper på detta vis är att i en mångkulturell nation med flera 
etniska grupper skapas spänningar mellan olika nationalistiska ideologier (Hylland Eriksen 2002: 
117). Migration mellan nationalstater har setts som en destabiliserande och osäker faktor som lett 
till ökad inre splittring (Martinello 1995: 1-3). Ett sätt att överkomma detta är att skapa en 
gemensam ”myt” eller en gemensam historieskrivning för samtliga grupper: dvs. skapa ett 
släktskap och en gemensamhet för samtliga individer (Hylland Eriksen 2002.: 117). Etnicitet är en 
vanlig gemenskaphetsgrund för nationalism, men det finns även variationer (ibid.: 115). Ett sätt 
att skapa gemenskap i ett land med många kulturella identiteter är att omdefiniera den nationella 
identiteten (ibid.: 118), eftersom identiteter, inklusive etnicitet, är socialt konstruerade. Nationer 
som USA, Australien och Kanada har grundat sin nationalism på en ”vit nationell identitet”. Idag 
identifierar de sig emellertid som multikulturella (ibid.) vilket även det är en typ av gemenskap. 
Det är alltså inte enbart kulturens gränser som bestämmer nationens gränser, utan nationens 
gränser kan även påverka den dominerande gruppens gränser. 
  
Omdefinitionen av nationalstatens gränser har lett till att nationalstaten har tappat sin tydliga 
definition på vissa fält. Till att börja med har ekonomin har blivit en globaliserad enhet då stater 
fått ett starkare ekonomiskt beroende av varandra. Politiskt har nationerna blivit fler och 
självständiga, men har samtidigt börjat organisera sig i överstatliga organisationer som Nato eller 
EU. Därför har frågan om identitet blivit mer komplex då utvecklingen tycks gå mot 
medborgarskap även utanför nationalstaten (de Cillia et al 1990, Mariniello 1995: 3-4). För det 
andra har globalisering även lett till en ökad kulturell pluralism inom nationalstater, vilket 
destabiliserat nationalstaten och ifrågasatt dess definition. Därför har även den traditionella 
definitionen av medborgarskap i nationen blivit ifrågasatt och komplexare (ibid. 1995: 5) vilket 
även Hylland Eriksen diskuterade ovan i och med skapandet av nya gemenskamma myter.  
 
Dabour (2002) undersöker i sin artikel hur det inom politisk filosofi finns två synsätt på nationell 
identitet: den strikta som baseras på en tro på en gemensam historia och etnicitet, och en friare 
som ser den nationella identiteten som formbar utan fasta egenskaper. Artikeln argumenterar för 
den strikta definitionen, eftersom den friare definitionen enligt Dabour inte klarar av att ge 
nationell identitet mening. Den fria definitionen förklarar nationell identitet med tre komponenter: 
personlig identitet, politisk gemenskap och moraliska förpliktelser (ibid.). Hylland Eriksen 
kopplade politik med etnicitet, och Martiniello kopplade politik med kulturell gemenskap. Den 
fria definitionen kopplar däremot politik med både personlig identitet och moraliska förpliktelser. 
Båda är del av etnisk eller kulturell gemenskap, men samtidigt täcker de inte nödvändigtvis upp 
allt som inkluderas i etniska eller kulturella gemenskaper. Den strikta definitionen argumenterar 
att det behövs en uppfattning om historiskt ”släktskap” eller samhörighet för att skapa den sorts 
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gemenskap som är grund för nationell identitet. Detta släktskap kan ses som en del av innebörden 
av etnisk eller kulturell gemenskap som den fria definitionen inte täcker upp (ibid.). Släktskapet 
beskriver en kollektiv identitet som visserligen kan anammas i den personliga identiteten, men 
även får en självständig betydelse i den nationella identiteten. För detta arbete är artikeln relevant 
då den sätter arbetet i en politisk filosofisk kontext som tillför nya synvinklar på nationell 
identitet, då den använder sig av ett annat angreppssätt än Hylland Eriksens antropologiska 
ingångspunkt, Martiniellos statsvetenskapliga vinkel eller de Cillia et als sociologiska perspektiv.  
 
Owens (2010) beskriver hur den amerikanska militären karaktäriserats som hegemonisk, medan 
fienden karaktäriserats som underlägsen. Hegemonin består av tre binära konstruktioner: kön 
(maskulint/feminint), sexualitet (heterosexuellt/homosexuellt) och orientalism (orient/occident). 
Militären har karaktäriserats som manlig, medan de som ska försvaras har karaktäriserats som 
feminina. Även motståndaren eller fienden har feminiserats som maktteknik, t.ex. genom att 
karaktäriseras som homosexuell eller genom sexuellt våld. Militärorientalism konstruerar den 
västerländska occidenten som hegemonisk. Detta synsätt behandlar inte som föregående teoretiker 
just nationell identitet, utan snarare en nationsöverskridande västerländsk identitet samt en 
nationsöverskridande konstruktion av Orienten. Ändå behandlar även Owens koncept som 
presenterats av föregående forskare: gemenskap, konstruktion av identitet gentemot andra och att 
normen, hegemonin, utgår från den dominerande kulturella gruppen.  
 
Det som är relevant att ta med sig från Owens vidare i arbetet är att Väster konstrueras som 
hegemoniskt, och att denna hegemoni grundar sig på binära konstruktioner som används som 
makttekniker. Som vi sett i analysprocessen är svensk försvarspolitik i skrivande stund inte lika 
engagerad i frågor som rör konstruktionen Orienten, som de är av Ryssland. Däremot används 
liknande tekniker och system för att skapa en konstruktion av Ryssland, gentemot vilken Sverige 
identifierar sig.  
 
2.2 Specifik forskning om det svenska identitetsskapandet 

 
Andra temat inom den tidigare forskningen berör den svenska nationella identiteten. Här 
presenteras forskning om den svenska nationella identiteten, svenska medborgarskapet, vad detta 
innebär och dess koppling till statsformen samt den kollektiva identiteten och gemenskapsbild 
med avseende på landets politik.  
 
Hall (2003) använder sig av en diskursanalytisk metodologi för att analysera diskussionen om 
svenskhet kring 1900-talets början. Problemställningen i studien är hur uppkomsten av nationella 
identiteter kan förstås och förklaras (Hall 2003: 110). Diskursen konstruerar nationell identitet 
som naturlig och primordialistisk. Nationens existens har under 1900-talet ofta ansetts ha 
biologisk-rasmässig eller historisk-kulturell grund. Under de senaste decennierna har emellertid 
uppfattningen att nationer är socialt konstruerade grunder för identifikation fått mer gehör, och att 
dessa konstruktioner sker genom sociala relationer. Det innebär att nationers existens ständigt 
måste konstrueras på nytt (ibid.:111-112). Diskursanalys av den svenska nationen skapas i relation 
till andra diskurser såsom “historia”, “stat” osv. Dessa interdiskursiva relationer förstärker och 
återskapar diskurserna; till slut ses de som en ontologisk sanning (ibid.:127). Denna studie är 
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relevant för arbetet för att se på vilka grunder svensk nationell identitet har konstruerats, och om 
det finns spår av något eller flera av dessa i arbetets resultat.  
 
Typiska karaktärsdrag för den svenska nationen som framhållits är ofta i linje med ett pragmatiskt 
förhållningssätt. Värderingar som betonats är undvikande av konflikt, rättframhet, känslor 
värderas lågt, effektivitet, rationalitet, formella sociala interaktioner och en positiv syn på 
ensamhet. Dessa går hand i hand med vad som definierats som karaktärsdrag för den svenska 
modellen, dvs. samhälleligt konsensus, förhandling av gemensamma intressen, uniformitet, 
rationalitet, förutsägbarhet och därav övergripande utveckling (Goldmann 2001a: 50-51). Hernes 
(1988) visar dock att karaktärsdrag som dessa inte är statiska eller bestående, utan definieras och 
omdefinieras.  
 
I sin artikel “Scandinavian Citizenship” i tidskriften Acta Sociologica undersöker Hernes (1988) 
kunskapsluckan mellan forskning om de skandinaviska välfärdsstaterna, vilka avser att vara 
demokratiska, och forskning om demokrati (både teoretisk och empirisk). Relevant för detta 
arbete är att de skandinaviska välfärdsstaterna succesivt har infört nya demokratiska rättigheter för 
medborgare. Dessa påverkar synen på politiska identiteter och medborgarskapets innebörd. Därför 
har även innebörden av identitet och medborgarskap omformats efter hand. Det 
socialdemokratiska idealet för medborgarskap gör gällande att samhällsförändring implementeras 
genom statsmakten. Fokus har legat på att möta kollektiva behov. Det är endast nyligen som 
individuell autonomi har blivit en viktig fråga. Att den successiva omdefinieringen av demokrati 
har påverkat medborgarskap och politisk identitet går hand i hand med Halls (2003: 111-112) 
teori att nationen är en socialt konstruerad grund för identifikation. De sociala relationer som 
omdefinierar identiteten är i detta fall den demokratiska värdegrunden vilken, under olika epoker, 
har inneburit införandet av nya demokratiska rättigheter. Sociala relationer i form av 
demokratiska rättigheter har omdefinierat konstruktionen av medborgarskap och politisk identitet. 
Detta visar att nationens existens eller innebörd ständigt konstrueras på nytt. Det är relevant att 
sätta arbetet i en kontext av vad medborgarskap och politisk identitet innebär i Sverige och dess 
kopplingar till statsform och demokrati, eftersom Försvarsmakten och försvarspolitiken är en del 
av en av de skandinaviska välfärdsstater som Hernes beskriver.  
 
Ett annat karaktärsdrag som varit utmärkande för den svenska identiteten är neutralitet. Under 
kalla kriget blev principen om neutralitet central för den svenska nationen. Den ekonomiska 
krisen i slutet av århundradet skapade misstro till Sveriges förmåga att lösa sina egna problem. 
Sverige gick med i EU, men vacklade i början mellan att värna om den svenska neutraliteten och 
om ökat europeiskt samarbete (Goldmann 2001a: 51). Den historiska synen på den svenska 
nationalstaten som en etno-nationell identitet eller enhet destabiliserades av politiska och 
ekonomiska svårigheter. Den exklusiva synen på nationen har sedan dess börjat förändras till ett 
mer inkluderande synsätt (Goldmann 2001a: 79-80). Åter igen syns Halls (2003: 111-112) 
synsätt; sociala relationer, i detta fall krig och ekonomiska kriser, har tvingat fram en ny 
konstruktion av nationen.  
 
Bjereld et al (2008) tolkar den nya svenska politiken som en strävan att hantera tre konfliktlinjer 
av betydelse för Sveriges utrikespolitik: konflikterna mellan nationell suveränitet och 
internationellt beroende, mellan ideologisk västvänlighet och säkerhetspolitisk alliansfrihet samt 
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mellan demokratisk öppenhet och militär beredskap. Dessa tre konfliktlinjer speglas av 
Goldmanns (2001a: 51) ovannämnda beskrivning av ambivalensen kring EU-medlemskap och 
neutralitet, och har tre förklaringsperspektiv på staters utrikespolitiska agerande; ”att en stats 
utrikespolitik är ett uttryck för strävan efter makt och säkerhet, för identitet och ideologiska 
värden samt för inrikespolitiska och opinionsmässiga överväganden” (Bjereld et al 2008: 338-
339). De tre konfliktlinjerna i utrikespolitiken visar på underliggande värderingar som formar 
synen på svensk identitet.  
 
Kollektiv identitet definieras som en gemensam självkategorisering, en av många delad 
föreställning om att de tillsammans utgör en enhet med intressen som kan företrädas i förhållande 
till andra aktörer. Kollektiva identiteter avser gemenskaper av individer (Goldmann 2008: 17). 
Enligt Goldmann kännetecknas en väl utvecklad kollektiv identitet av en utbredd 
gemenskaphetskänsla, en betydande värdegemenskap, samt en vedertagen gemenskapsbild, en 
gemensam idé om en gemensam historia och egenskaper, om vad gemenskapen representerar och 
om vad det innebär att tillhöra just denna gemenskap (ibid.:18). Denna gemenskap är analog med 
Hylland Eriksens (2002.: 117) och Darbours (2002) idéer från föregående avsnitt om en 
gemensam historia eller “släktskap” som grund för den nationella gemenskapen. 
 
En vanlig föreställning är att kollektiv identitet förutsätter en ”signifikant annan”, med vilken man 
jämför sig och mot vilken man kontrasterar sig (Goldmann 2008: 23). Detta har även presenterats 
i föregående avsnitt av Hylland Eriksen (2002.: 110) och de Cillia et al (1990). Goldmann (2002: 
23) ser identitet som en fråga om politik, och hans empiriska studie av svensk identitet diskuterar 
hur stor betydelse har gemenskapsbilden har för ett lands politik (ibid.: 33) 
 

2.3 Integration 

 
De två tidigare temana för tidigare forskning har behandlat teorier för nationellt 
identitetsskapande och svenskt nationellt identitetsskapande. Eftersom arbetets problemområde 
ligger i gränslandet mellan försvarspolitik och integrationspolitik fokuserar det tredje temat på 
forskning om integration på en institutionell nivå. Studierna som presenteras här problematiserar 
att integrationspolitiken i Sverige har blivit till en politik för ”de Andra” och därmed skapat ett 
”vi- och-dem tänkande” samt tenderar att skapa likformighet eller ”det samma”, vilket kallas 
integrationism.  
 
Van Dijk (2005) undersöker diskursiv produktion och reproduktion av institutionell elitrasism i 
europeiska samhällen. Undersökningen utgår från resultaten av ett antal stora projekt genomförts 
under de senaste 20 åren som handlar om hur invandrare, minoriteter, flyktingar och icke-
européer i allmänhet skildras, i synnerhet i den politiska diskursen, nyhetsrapporteringen, 
läroböckerna och den vardagliga kommunikationen (Van Dijk 2005: 123). Fokus ligger på 
elitrasism istället för ”folklig” rasism. Van Dijk menar att elitrasism är en “institutionell rasism” 
som organiseras i diskursiva praktiker såsom parlamentsdebatter, nyhetsrapportering i pressen, 
byråkratiska texter och budskap från stadsförvaltning eller regering, eller läroböckerna i skolor 
och universitet (ibid.: 114). Elistrasismen baseras på kultur och kulturella skillnader, snarare än 
den “rasmässiga” rasismen som antisemitism, kolonialism eller rasistiska texter om icke-
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europeiska (ibid.:120). Eliterna har en framträdande roll i reproduktionen av institutionell 
elitrasism och det finns en tendens för dem att förneka de rasistiska strukturerna. T.ex. i politiska 
diskurser förkastas rasismen officiellt, men i elitdiskurserna “skildrar man invandrare, minoriteter 
och flyktingar som ett hot mot välfärdsstaten, den västerländska kulturen och vår ekonomiska, 
politiska och sociala dominans” (ibid.:130). Eliter och institutioner i Europa kombinerar officiella 
icke-rasistiska doktriner och hållningar med utbredda vardagliga praktiker av diskriminering och 
etnicistiska och rasistiska ideologier. Dessa ideologier reproduceras i diskurser som politik och 
forskning, och alstrar en inverkan på invandrares, minoriteters och flyktingars medborgerliga 
rättigheter. Genom att fokusera på problem som tillskrivs de Andra; illegal invandring, 
integrationssvårigheter, brottslighet, våld, terrorism osv., kan elitdiskurserna producera fördomar 
som leder till en legitimering av vardagsdiskrimineringen i olika områden i samhället (ibid.:131).  
 
Kamali (2006) diskuterar hur den svenska integrationspolitiken förvandlades till ett exklusivt 
tillstånd för “de Andra” som orsakade “vi-och-dem”-tänkande i samhället. Kamali undersöker 
integrationspolitikens utveckling. I början av 1970-talet fanns en tanke att invandrarna kom från 
olika “kulturer” som skilde sig på ett väsentligt sätt från “den svenska kulturen”. Invandrarna 
skulle bevara sin “särart” i privata sfärer men anpassa sig till “svenska kulturen” i den offentliga 
sfären (Kamali 2006: 349). 1990-talet präglas av en “nyttotänkande” där “invandrarna” sågs som 
nyttiga för “oss”. “Det mångkulturella samhället” baserades på antagandet att det fanns “etniska 
grupper” med etniska och kulturella skillnader (ibid.: 353). Integrationsproblemet ses som ett 
“invandrarproblem” och riktas mot “invandrarna” (ibid.: 354). Denna uppdelning är parallell till 
Van Dijks (2005: 131) teori att elitrasismen (i detta fall inom integrationspolitiken) konstruerar en 
uppfattning av “de Andra”. För Kamali grundas rasism i den europeiska rasistiska historia där det 
fanns en tydlig kategorisering mellan människor och en narcissistisk självuppfattning som 
förstärkte sig genom natur- och samhällsvetenskaperna. Det handlade om utövande av makt för att 
reproducera en maktposition (ibid.: 355). Van Dijks (2005: 114) koncept elitrasism 
reproducerades i den offentliga diskursen och är parallell till hur uppdelningen mellan 
“invandrare” och “svenskar” enligt Kamali (2006: 349, 353-354) reproduceras av 
integrationspolitiken. Båda diskuterar hur konstruktionen av “de Andra” bildats på en 
institutionell nivå vilken legitimerar vardagsdiskrimineringen. För att få bukt med 
diskrimineringen föreslår Kamali en generell politik för alla oavsett etnicitet, kön, 
klasstillhörighet, sexuell läggning och andrafierande orsaker som motverkar 
strukturell/institutionell diskriminering och rasism (ibid.: 366).  
 
Även Tesfahuney och Grip (2007) problematiserar integrationspolitiken i sin analys av forskning 
och politik i Sverige (i första hand, men även i Väst i allmänhet). Författarna menar att 
forskningen och politiken om integration utgår ifrån en tankefigur som de kallar för 
integrationism: en världsuppfattning, kunskapssyn och praktik som grundar sig i viljan till det 
samma (Tesfahuney & Grip 2007:1) Tal om integration fokuserar på den som ska integreras. 
Termen integrationism används för att betona att integrationspolitiken handlar mest om tvånget 
till, eller kravet på, “likhet” och “det samma” (ibid.: 2) dvs. att de som ska integreras ska bli de 
samma som, eller lika, den grupp de integreras in i. Integrationism är ett annat angreppssätt att 
problematisera den institutionella syn på invandrare som skapats genom elitrasism på många 
områden (Van Dijk 2005: 114) så som integrationspolitiken (Kamali 2006: 349, 353-354) 
eftersom integrationspolitik, enligt Tesfahuney & Grip (2007: 2), grundas i tanken att det finns 
någon ”den andre” som avviker från normen. Grunden för integrationism ligger i 
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integrationspolitikens tanke om en överlägsen eurocentrism och en underlägsen syn på de Andra 
(ibid.) Eurocentrismen ligger även till grund för Van Dijks och Kamalis teorier, och yttrar sig i 
elitrasism (Van Dijk 2005: 114) och legitimerar vardagsdiskrimineringen (Kamali 2006: 366). 
 
Samtliga tre forskningsarbeten kring integration som presenterats dekonstruerar problematiken 
och avslöjar en underliggande egenkär eller eurocentrisk hegemoni som påverkar synen på 
invandrare och “de Andra” negativt. Forskningen på identitetsskapande visar även den på en 
underliggande nationalistisk hegemoni. Nyckeln till arbetets problemområde är att inte bara den 
presenterade forskningen på integrationspolitiken formulerar detta som ett problem att lösas, utan 
även inlägg i integrationsdebatten så som SOU-rapporten presenterad i inledningen av arbetet. 
Både forskningen om identitetsskapande och forskningen om integration är relevant i analysen av 
försvarspolitiken då vi undersökt om även försvarsdebatten, likt integrationsdebatten, 
problematiserat uppdelningen av grupper i dominerande och underlägsna. 

	  

2.3.1	  Politiska	  ideologier	  om	  integration	  
 
Förutom forskning om integration har vi även undersökt svenska politiska ideologier om 
integration. Goldmann (2008) redogör hur olika partier uttalar sig om invandring och 
mångkulturalitet och hur detta påverkar den svenska identiteten. Även här finns det spår av 
underliggande hegemonier. Ingen ifrågasätter invandringen från nationell synpunkt: att den skulle 
hota majoritetskulturen är det ingen som hävdar (”Sverige är ändå just Sverige”), inte heller att 
den leder till problem som är sådana att det varit bättre om invandringen inte ägt rum eller att den 
framöver bör begränsas mer än vad som skett. För Goldmann kan detta kallas för idyllisering, 
eller politisk korrekthet, men faktum kvarstår: det finns i svensk politik en samsyn om att Sverige 
har omvandlats dramatiskt av migration men ändå i grunden är som förut (Goldmann 2008.:69-
70).  
 
Som vi sett i resultatanalysen tenderar politiken att svänga kraftigt med de rådande 
omständigheterna och därför har vi analyserat verket i jämförelse med aktuella utlåtanden från de 
olika partiernas hemsidor. De politiska partierna grundar sina ideologier på ett antagande om att 
Sverige är ”svenskt”; en åsikt som är parallell till Hylland Eriksens (2002: 101) och Martiniellos 
(1995: 3) slutsats att nationens gränser är desamma som politikens och den dominerande kulturens 
gränser. 

S, M, MP och KD har inte ändrat sina värderingar vad gäller invandring och mångkulturalitet 
sedan Goldmann skrev om dem; de representerar fortfarande ett synsätt där invandringen inte 
anses hota majoritetskulturens identitet (Socialdemokraterna.se 2014, Moderat.se 2014, Mp.se 
2014, Kristdemokraterna.se 2014). Även V, FP och C representerar denna ståndpunkt 
(Vänsterpartiet.se 2014, Folkpartiet.se 2014, Centerpartiet.se 2014). Samtliga partier värdesätter 
rörlighet mellan länder och att invandrare ska få ta del av samma rättigheter och skyldigheter som 
medborgare.  
 
Det parti i riksdagen i dag som står för en annan politik är SD. På sin hemsida skriver SD: “För att 
komma med integrationen måste invandringen till Sverige kraftigt begränsas till en nivå där det 
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finns möjlighet för invandrarna att anpassa sig till det svenska samhället.” 
(Sverigedemokraterna.se 2014) De står alltså för en begränsning av invandring, till skillnad från 
de andra partierna. Medan övriga riksdagspartier uttrycker sig försiktigare om “anpassning” till 
det svenska samhället, så som att invandrare ska ha samma skyldigheter och rättigheter som 
medborgare, uttrycker SD en vilja om att “anpassa” invandrarna. Detta kan jämföras med 
integrationismens strävan efter likhet och det samma. SDs policy antyder att mångkulturalitet 
hotar det svenska samhället och den svenska identiteten. Vidare skriver de: 

“Vi vänder oss emot det multikulturella samhällsbygget då det förutsätter splittring, utanförskap och även kräver att 
vi i Sverige ska anpassa oss till andra kulturer. Utgångspunkten måste vara att de som invandrar till Sverige ska 
anpassa sig till svensk kultur och svenska värderingar. Vi står upp för en öppen svenskhet där invandrare ska kunna 
bli en del av det svenska samhället. Vad som är viktigt för oss är att det finns en strävan hos de som kommer till 
Sverige att ta till sig svenska värderingar och bli en del av det svenska samhället.” (Sverigedemokraterna.se 2014) 

 

2.4 Sammanfattning 

Gemensamma teman som återkommer i den tidigare forskningen är för det första tanken om en 
kollektiv identitet som formas gentemot en “signifikant annan”, eller tanken om “vi” och “de 
Andra”. Det finns en uppfattning om att individer delas in i grupper som på samma gång är 
inbegripande och uteslutande. Väster och eurocentrism konstrueras som hegemoniska genom 
makttekniker, och detta återfinns både i nationalismen och konstruktionen av nationalstaten samt 
inom integrationspolitiken och elitrasismen. Eurocentrism är ett återkommande tema, en ibland 
närmast omedveten underliggande hegemoni, där Europa och europeiska länder ses som i en 
överlägsen position gentemot icke-europeiska länder.  

Tanken om en nationell identitet baserad på en gemensam historia eller släktskap återfinns i flera 
av verken. Detta släktskap är en av flera aspekter som behandlar gemenskap i den tidigare 
forskningen. Gemenskap eller kollektiva identiteter formas även kring “vi” gentemot “de Andra”, 
“nationen” gentemot “andra nationer”, “eurocentrism” gentemot “icke-europeisk” eller “icke-
västerländsk”. Dessa gemensamma teman kommer att speglas i det teoretiskt perspektiv som 
arbetet utgår ifrån.  

En del av den tidigare forskningen kan tyckas vara gammal i sammanhanget. För detta arbete är 
dock många av de aspekter som beskrevs redan då fortfarande relevanta, och de delar av 
forskningen som finns i detta kapitel behandlar generella eller övergripande system och 
världsordningar som fortfarande formar samhälle och vetenskap.  

Forskningen är i mångt och mycket uppdelad i två kategorier - en som behandlar nationell 
identitet och en som behandlar integration. Vissa koncept behandlas i båda kategorierna, så det 
finns en överlappning, men samtidigt finns ingen konkret forskning på vad nationell identitet 
skapad genom försvarspolitik innebär för integrationspolitik. Vi ser detta som en kunskapslucka, 
men vi diskuterar även motsättningarna som skapas i glappet mellan försvars- och 
integrationspolitik. 
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3.Teori 
 
I det teoretiska perspektivet i studien används diskursteorin både som teorietiskt perspektiv och 
analysverktyg i studien. Huvudtemat är att det behandlar identitetsskapandet i relation till gruppen 
och samhället.  
 
Utgångspunkten för diskursteorins perspektiv är att alla sociala fenomen är diskursiva 
konstruktioner som aldrig är färdiga eller totala, utan de fixeras på nytt hela tiden. Detta kan leda 
till sociala strider där olika definitioner utesluter andra (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 31). I 
sociala relationer eftersträvas konsensus. Så långt som möjligt söks en entydighet i diskursen. 
Individer delas upp i olika identiteter, det finns en vilja att det ska vara klart och tydligt vad dessa 
identiteter innebär, och att komma ifrån motsägelser och tvetydiga identiteter. Detta är ett 
exempel på strävan ”att etablera entydighet i det sociala på alla nivåer” (ibid). Arbetet undersöker 
nationellt identitetsskapande, och inom den tidigare forskningen har vi sett att entydiga identiteter 
har varit viktiga för nationalstaterna. Mångtydighet har lett till inre splittring och destabilisering 
av systemet. 
 
En diskursanalys ger forskaren redskapen för att studera hur entydighet etableras i det sociala på 
olika nivåer (ibid). Diskursteorin ser hela det sociala som en process för att bilda betydelser som 
fastställs som naturliga i samhället (ibid.: 32). Därför är diskursanalysens avsikt tvåfald; för det 
första avser den dekonstruktionen av strukturer som ses som “naturliga” (inte ifrågasätts för att de 
ses som självklara) och för det andra försöker den visa att världen organiseras på ett visst sätt på 
grund av politiska processer som leder till sociala konsekvenser (ibid.:56). Genom att analysera 
hur de rådande politiska processerna påverkar den försvarspolitiska diskursen har vi undersökt hur 
den svenska identiteten konstrueras och vilka subjektspositioner som interpelleras. 
 
De analysverktygen som används är artikulatoriska praktiker, flytande signifikanter, 
subjektpositioner, antagonism och hegemonisk intervention, vilka alla kommer från diskursteorin. 
Begreppen relaterar till arbetets syfte om identitetsskapande genom att undersöka hur identitet 
produceras och reproduceras. 
 
Enligt diskursteorin resulterar diskursen av en artikulatorisk praktik. Olika element utan bestämd 
mening artikuleras till moment. Ett moment är ett element som fått en viss mening när den sätts i 
ett särskilt sammanhang, eller i förhållande till andra moment (Laclau & Mouffe 1985:105). 
Diskurser dekonstrueras genom att se på vilken eller vilka diskurser som bygger på en konkret 
artikulation, eller vilka diskurser som reproducerar denna artikulation (Winther Jørgensen & 
Philips 2000: 36). Element som genom olika diskurser artikuleras till olika innebörd, och är öppna 
för olika betydelser, kallas för flytande signifikanter (ibid.:35). 
 
Begreppet subjektsposition innefattar hur den rådande diskursen gör individer till dess subjekt. 
Diskursen försätter individer i vissa positioner eller identiteter och denna process kallas 
interpellation. Hur en individ identifierar sig själv och orienterar sig gentemot omvärlden är i viss 
del beroende av hur omvärlden, den dominerande diskursen, beskriver individen. En diskurs anger 
vilka positioner en individ kan ha, och vilka förväntningar som finns på dem (Wetherell et al. 
2013: 189-191, Winther Jørgensen & Philips 2000: 48). Diskursteorin utgår både från en idé om 
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individuell och kollektiv identitet. Den individuella identiteten tar avstamp i begreppet 
”subjektsposition” som nämnts ovan och har även använts av Foucault (ibid.: 48). Om en 
subjektsposition inte befinner sig i konflikt med andra positioner beror det på att den är resultatet 
av en hegemonisk diskurs (ibid.: 49)i. Den kollektiva identiteten representeras i gruppbildning. 
Den står i nära relation till den individuella identiteten: att identifiera sig som svensk och del av 
gruppen svenskar har ofta en flytande gräns, t.ex. Individer har flera identiteter (decentrering) och 
olika möjligheter att identifiera sig i olika sammanhang (överdeterminering); gruppbildning blir 
då ett sätt att organisera identitetsbildandet för att få en överskådlig bild av det (ibid.: 51). Som vi 
sett i analysen är det inte bara individer som kan ha en subjektsposition, utan även andra former 
som behandlas som en enhet och har en kollektiv identitet, så som folkgrupper eller nationer. 
 
Antagonism och hegemonisk intervention kan ses som motsatser inom diskurserna. Eftersom 
ingen diskurs kan etableras totalt, befinner sig diskurser alltid i konflikt med andra diskurser som 
definierar verklighet och möjliga handlingar på ett annat sätt. Antagonism förklarar hur konflikt 
uppstår genom att olika identiteter hindrar varandra. Hegemoniska interventioner lyckas när en 
enda diskurs dominerar och antagonismen försvinner (ibid.:55) 
 
Dessa analysverktyg används i relation till arbetets problemområde och frågeställningar genom att 
dela upp den försvarspolitiska diskursen i mindre beståndsdelar. På så sätt har vi t.ex. funnit hur 
svenskhet konstrueras gentemot “icke-svenskar”, “vi” gentemot “de Andra” osv. Artikulatoriska 
praktiker, flytande signifikanter och subjektspositioner undersöker innebörden av begrepp i 
relation till andra konstruktioner i diskursen, medan antagonism och hegemoniska interventioner 
snarare kan kopplas till underliggande hegemonier som identifierats i den tidigare forskningen och 
teorin. Dessa hegemonier inbegriper nationalism, eurocentrism, elitrasism, integrationism samt 
“vi” och ”de Andra”. Hegemonierna interpellerar i sin tur olika subjektspositioner i diskursen 
samtidigt som de begreppsrelaterade analysverktygen ger en tydligare bild av hur hegemonierna 
konstrueras. 

4. Metod  
 
I detta avsnitt presenteras metoden för vårt arbete. Arbetets analysmetod är en kvalitativ 
diskursanalys med diskursteori som utgångspunkt. Metodavsnittet beskriver urvalet i studien, 
materialinsamlingens tillvägagångsätt samt analystekniken. Som avslutning finns en kritisk 
reflektion av tillförlitlighet, giltighet samt etiska aspekter. 
 
4.1 Ansats 

 
Ansatsen för arbetet har varit en diskursanalytisk metod, men utöver diskursanalysen har vi även 
undersökt kontexten för att kunna få mer insikt i hur diskursen fungerar och hur den utvecklas. 
Under analysprocessen insåg vi att kontexten där diskursen producerades var relevant för ökad 
förståelse. Diskursanalys innebär en kartläggning och diskussion om hur olika begrepp eller 
teman i ett datamaterial kopplas samman i språkliga mönster och formar tankesätt och 
beteendemönster i samhället (Hjerm & Lingren 2010: 86). Vi har analyserat det empiriska 
materialet med hjälp av analysverktyg från diskursteori: artikulatoriska praktiker, flytande 



	   17	  

signifikanter, subjektspositioner, antagonism och hegemonisk intervention, samt teoretiska 
perspektiv från diskursteorin. Dessa är kopplade till vårt syfte genom att relatera till 
identitetsskapande genom sociala processer. Diskursanalysen undersöker diskursen, vilken är en 
social process. Diskursanalysen innebär dekonstruktionen av teorier för att se hur de är 
uppbyggda, om det finns outvecklade antaganden och inre motsägelser. Genom denna process 
avslöjas teoriers ideologiska innehåll (Winther Jørgensen & Phillips 2000:s. 31). Därför motiverar 
vi vårt metodval som relevant för att undersöka det nationella identitetsskapandet. 
 
Diskursteorin präglas av tanken att det sociala konstrueras diskursivt och att alla sociala fenomen 
kan analyseras med diskursanalytiska redskap (ibid). Enligt Hall (2003) konstrueras nationella 
identiteter socialt, de skapas i interaktionen mellan människor, framför allt genom språket 
(ibid.:115). En diskurs är ett öppet system av representationer av ett fenomen. Detta system 
interagerar med andra system och det är utifrån denna interaktion som representationerna 
definieras (ibid.: 118). Diskursen om integration t ex interagerar med andra diskurser som kultur, 
politik, arbete, osv. Genom att analysera hur den rådande försvarspolitiska diskursen påverkar 
konstruktionen av nationell identitet undersöker vi vilka positioner som uppstår. Uppdelningen 
“vi” och “de Andra” innebär i sammanhanget diskursen om integrationspolitik att 
integrationspolitiken har förvandlats till en politik för “de Andra” och inte sett som ett fenomen 
som omfattar hela samhället. “Vi” och “de Andra” fungerar på det sättet som en särskiljande 
faktor. För att besvara vår frågeställning har vi undersökt hur den försvarspolitiska diskursen ser 
ut samt om det finns en överlägsen “vi” position som kontrasterar med en underlägsen “de Andra” 
position.  
 
Slutligen har vi även valt att definiera två diskurser: dels den integrationspolitiska och dels den 
försvarspolitiska diskursen, vilken är studieobjektet för detta arbete. Båda diskurserna är del av 
övergripande samhällsdebatten och ställs i diskussionen i kontrast mot varandra. Vi har funnit 
motsättningar inom den försvarspolitiska diskursen. Även dessa konstrueras diskursivt, men vi har 
valt att hänvisa till den försvarspolitiska diskursen som “diskursen” för att skapa tydlighet i vad vi 
syftar till.  
 
4.2 Empiriskt material och urval 

 
Materialet består av nyhetsartiklar och blogginlägg publicerade under 2013 och första hälften av 
2014. Datainsamlingen har skett via Mediearkivet, bloggarkivet Försvarsbloggar.se och de olika 
mediernas hemsidor. Materialet är sammanställt i en separat referenslista. Artiklar från SR, DN, 
SvD och GP är numrerade med förkortning för källan och ett nummer, exempelvis SR 2, SvD 14, 
DN 7, GP 10 osv. Inlägg från bloggar är numrerade med förkortningen BL och ett nummer, 
exempelvis BL 2, BL 6 osv. Även referenser till materialet i texten tar därför form av SR 1, BL 2 
osv. 
 
Vi valde att avgränsa oss till nyhetsförmedling med stor spridning. Artiklarna kommer från fyra 
medier. Två artiklar från Sveriges Radio (SR) och fjorton artiklar från varje morgontidning, dessa 
morgontidningar var Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) och Göteborgs-Posten 
(GP). Dessutom har vi undersökt sex blogginlägg från fem populära försvarsbloggar. 
Tidsbegränsningen och omfattningen av arbetet är för snävt för att vi skulle kunna undersöka hela 
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den försvarspolitiska debatten. Nytt material publiceras konstant. Därför valde vi media med stor 
spridning och synlighet, men vi inser också att dessa inte “representerar” hela diskursen. Det är 
diskursen i det insamlade materialet vi undersöker. Vi gör inte anspråk på att undersöka hela den 
försvarspolitiska diskursen utan en politiskt betydelsefull del av den. Det är i den politiska 
diskursen som den nationella identiteten konstrueras.  
 
Artiklarna består av både nyhets- och debattartiklar. Vi har inte differentierat mellan dem eller 
mellan artiklarna och blogginläggen. Vilka som har mer inflytande än andra är svårt att säga, 
eftersom alla bidrar till diskursen. Samtidigt undersöker vi materialet för att vi betraktar det som 
politiskt betydelsefullt. Målet för arbetet är dock inte att undersöka debattinläggs nivå av politiska 
inflytande, utan hur diskursen konstruerar nationell identitet. Ett grundantagande för 
diskursanalysen är sedan att diskursen formar hur vi tänker och talar, och därför har vårt arbete 
relevans utan att utforska nivån av politiskt inflytande eftersom premissen är att diskursen ändå 
har ett inflytande. 
 
Urvalet är strategiskt eftersom vi valt ut artiklar och inlägg som behandlar särskilda teman inom 
försvarspolitik som är relevanta för identitetsskapande processer. I diskursanalyser påverkar syfte 
och teoretiska utgångspunkter valet av material (Hall 2003: 110), därför är också val av data del 
av analysprocessen (Wetherell et al. 2013: 38). Vi har tagit i beaktning att våra egna uppfattningar 
undermedvetet kan färga urvalet, dvs. att vi undermedvetet kan söka material som ger det svar vi 
förväntar oss på frågeställningarna. Vi har därför tittat på olika perspektiv för att inte favorisera ett 
visst perspektiv, och systematiskt använt sökord. Artiklar och inlägg har även valts ut genom en 
process av tematisering och kodning. Till att börja med, för att hitta vårt urval använde vi oss av 
söktermerna “försvaret”, “försvarsmakten”, “försvarsmakten integration” samt “försvarsmakten 
ideologi”. Dessa termer valdes ut eftersom vi var intresserade av försvarspolitik som berörde 
Sverige och det svenska identitetsskapandet. Försvarsmakten är den institution som förankrar 
försvarspolitiken i den svenska nationalstaten. Vi var därför inte intresserade av artiklar och 
inlägg om försvarspolitik som inte berörde Sverige. Förutom att använda sökmotorerna på de 
olika hemsidorna fanns det även olika temasidor om försvarspolitik på SvDs och DNs hemsidor. 
Efter varje debattartikel i SvD fanns en lista kallad “Debattartiklar om försvaret” vilken listade 
alla debattartiklar om försvaret publicerade sedan 2013. På DNs hemsida fanns en temasida kallad 
“Försvarets framtid” som listade artiklar om Försvarsmaktens framtida utveckling (DN.se 2014). 
Tematisering och kodning är även en viktig del av analysprocessen, och därför beskrivs de mer 
ingående i följande avsnitt om tillvägagångssätt.  
 
4.3 Tillvägagångsätt 

 
Det första vi gjorde under analysprocessen var att dela upp materialet mellan oss för att läsa 
igenom det. Vi skrev ut allt material, delade upp det och läste samma antal artiklar från 
dagstidningar, SR och blogginlägg. När vi läste dem hittade vi nyckelord som vi skrev i 
marginalen. Vid var femte artikel stämde vi av med varandra och jämförde nyckelord för att se till 
att vi använde oss av samma nyckelord. Vi tog också utdrag ur texterna som var väsentliga. Sedan 
sammanställde vi materialet i resultatavsnittet tillsammans, läste genom det och diskuterade vilka 
teman omfattade varje artikel. Vissa artiklar handlade mest om ett av temana, men i de flesta fall 
kategoriserades artiklarna under mer än ett tema eller alla teman samtidigt. Vissa artiklar hade 
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separata meningar som hörde hemma under olika teman, andra artiklar kunde ha enstaka meningar 
som kategoriserades under flera teman. Politik och värderingar t ex. hängde ofta ihop. Denna del 
av arbetet var viktig i hela processen eftersom det är svårt att inte tolka materialet utifrån sin egen 
erfarenhet och idé av ämnet. Därför diskuterade vi fram och tillbaka för att se teman och 
idéströmningar från olika perspektiv. 
 
De teoretiska perspektiven ligger till grund för de breda teman vi identifierat i genomförandet av 
analysen. För att identifiera dessa har texterna kodats, och de olika koderna placerats in under 
temana (Winther Jørgensen & Philips 2000: 122). Temana är baserade på centrala koncept som 
återkom i materialet. Resultatet har således tematiserats i tre övergripande teman.  
 

• Hotbilder 
• Det svenska säkerhetsdilemmat 
• Politisk splittring 

 
Det första temat konstruerar hotbilder mot Sveriges säkerhet. Här är det fråga om exklusion: vad 
som anses svenskt och framförallt vad som exkluderas och inte ses som svenskt. Det innebär ett 
identitetsskapande av Sverige i relation till “den Andre”.  
 
Hotbilder, koder: 

• Hot 
• Sveriges säkerhet och territorium  
• Nationellt försvar 
• Europa/Ryssland  

 
Det andra temat behandlar dilemmat kring det ideologiska skiftet från neutralitetspolitik till 
solidaritetspolitik. Här sätts nationalstaten i relation till överstatliga strukturer och ömsesidigt 
beroende.  
 
Det svenska säkerhetsdilemmat, koder: 

• Nato 
• Samarbete 
• Värderingar  
• Säkerhetsdilemma 
• Geopolitik 

 
Det tredje temat identifierar politiska splittringar för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Dessa 
återfinns i överhängande del i formuleringar av Försvarsmaktens syfte och åtaganden. 
 
Politiska splittringar, koder: 

• Svenskt territorium, nationell säkerhet 
• Nationella intressen 
• Demokrati och frihet 
• Identitet  
• Säkerhets -och försvarspolitik 
• Resurser och beredskap 
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Temana är inte absoluta utan överlappar i viss del. Tematiseringen innebär också en avgränsning 
av analysen. Denna avgränsning härleds till det teoretiska perspektivet samt syfte och 
frågeställningar. Presentationen av materialet i resultatavsnittet görs utifrån tematiseringarna. 
Analysverktygen från diskursteorin som redovisas i teorikapitlet är de begrepp som vi sedan 
analyserat utifrån. Analysen har således präglats av de teoretiska perspektiven och analyserats 
med hjälp av diskursteorins analysverktyg. 
 
4.4 Validitet och reliabilitet 

 
Vi har utgått från Winther Jørgensen & Philips (2000: 123) kriterier för validitet i en 
diskursanalys. Vi har utvärderat om alla analytiska påståenden ger diskursen ett sammanhang, 
eftersom element som inte relateras till diskursen som helhet gör att analysen förlorar sin 
trovärdighet. Vi har även värderat att analysen ska vara produktiv och skapa grund till vidare 
forskning  
 
Urvalet av artiklarna från ett antal bloggar, SR och de tre största morgontidningarna avgränsar 
området för diskursanalysen. Diskursen av de som inte kommer till tals finns i andra källor. Dessa 
har även en påverkan på den övergripande försvarsdebatten och därmed även indirekt på det 
område vi undersökt.  
 
Vi har noga övervägt våra tolkningar. Det innebar att vara medveten om läsningens vikt, eftersom 
det är genom läsningen som vi skapar en ny form av kunskap med hjälp av de valda teoretiska 
perspektiven för studien (ibid.:112). Därför har vi genomfört en gemensam läsning och tagit 
mycket utdrag ur det empiriska materialet för att öka reliabiliteten i våra tolkningar, så att läsaren 
kan avgöra själv om hen tycker att våra tolkningar är trovärdiga.  
 
4.5 Etiska överväganden 

 
I vårt arbete har vi utgått från de forskningsetiska principerna inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning som presenteras av Vetenskapsrådet. Forskningskravet innebär att 
metoder ska förbättras och kunskap fördjupas. (Vetenskapsrådet 2002: 5) Vi har utgått från 
befintliga metodsätt och anpassat dem för omständigheterna för vår studie. Nischen för vårt 
forskningsområde är inte utforskat i stor utsträckning och avsikten med studien har därför varit att 
producera ny kunskap. Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för olämplig 
insyn, skada, förödmjukelse eller kränkning (ibid.). Vi har använt oss av offentligt material från 
massmedia. Därför har vi inte sett en problematik kring just individskyddskravet.  
 
Däremot finns en del problematik kring användandet av diskursanalys som metod. I en 
diskursanalytisk metod är det diskursen i sig som är föremål för analysen. Det handlar inte om att 
komma “bakom” diskursen, undersöka vad människor “verkligen” menar i sitt uttalande eller 
vilken verklighet “egentligen” finns bakom diskursen (Winther Jørgensen & Philips 2000: 28). 
Målet för analysen blir att kartlägga hur diskursen ser ut, inte vilka egentliga effekter detta kan ha 
på omvärlden. Diskursen kan i och för sig handla om effekter på omvärlden, men samtidigt ses 
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detta med ett diskursanalytiskt förhållningssätt som en social konstruktion, och inte vad som 
“verkligen” menas. Vi har i vårt arbete så långt som möjligt undvikit att spekulera kring vilka 
effekter diskursen kan ha på omvärlden, men vi har ändå undersökt kontexten som diskursen 
produceras i för att få djupare förståelse för hur den produceras. Linjen mellan kontext och effekt 
har varit svår att balansera.  
 
Det är också svårt för forskare att undersöka diskurser som de redan är bekanta med (ibid.). 
Eftersom Förvarsmakten är en ny arena för oss har vår kunskap om Försvararsmakten och 
relaterade diskurser inte påverkat våra tolkningar i stor utsträckning. Med avseende på nationell 
identitet har vi inte utgått från våra egna uppfattningar utan vi har undersökt hur de konstrueras i 
diskursen.  
 

5. Analys och resultat 
 
I det här kapitlet presenteras vad analysen kommit fram till. Utifrån syftet har vi kodat och 
tematiserat för att besvara våra frågeställningar. Under analysen identifierade vi tre teman som 
dykt upp i materialet och vilka kopplar till frågeställningarna.  
 
Identitetsskapande utifrån hotbilder är det första temat. I materialet har vi identifierat ett antal spår 
som behandlar Ryssland som ett hot mot Sveriges försvar. Dessa spår inkluderar åsikter om att 
Ryssland utgör både ett direkt och indirekt hot mot Sveriges territorium och intressen, ett generellt 
hot mot Europas säkerhet samt åsikter som argumenterar för att Ryssland inte är ett hot mot 
Sverige. Att Ryssland inte är ett hot inkluderas eftersom det som binder samman materialet är en 
underliggande syn på Ryssland som ett historiskt hot eller en traditionell fiende, gentemot vilken 
Sverige har identifierat sig. Mer om detta finns i diskussionskapitlet av studien, men är värt att 
nämna här för att vägleda läsaren i resultatkapitlet. Det andra temat bygger vidare på det första 
och utforskar förändringar i synen på hotbilder och därmed förändringar i identitetsskapandet. För 
att ha en Försvarsmakt behövs en hotbild. I budgetpropositionen heter det att ”Försvarsmakten ska 
vara utformad och dimensionerad för att kunna försvara Sverige” (BL 3): dvs. försvara från hot. 
”[Tidigare] i historien har det militära försvaret … haft en identitetsskapande och kanske rentav 
sammanhållande effekt i det svenska samhället … Att värna totalförsvaret var att värna det 
svenska samhället, teknologiska framsteg och demokratin” (ibid.). Många män skaffade sig även 
en militär identitet genom värnplikten (ibid.). Sedan kom solidaritetsförklaringen 2009 där 
Sverige förklarar: 
 

Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land. 
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett 
annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om 
Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd. (SvD 5) 
 

Det skulle aldrig mer bli krig, och vi skulle inte vara medlemmar i Nato. ”Kort sagt visste vi inte 
riktigt vad vi skulle med försvaret till.” (BL 3) Frågan handlade nu om vem Sverige skulle 
försvara sig mot (ibid.). Försvarsmakten och försvarspolitiken hamnade i det här läget i en sorts 
identitetskris, vilket leder in på det tredje temat.  Det sista temat utforskar spänningen mellan 
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Sveriges självständighetsideal och identitetsskapande i grupper såsom Nato och Norden. Detta 
exemplifieras av den politiska splittringen mellan svensk neutralitetspolitik och solidaritetspolitik. 
Försvarspolitiken hade gått från neutralitetspolitik till solidaritetsförklaring, men fortsatte värna 
om alliansfriheten (DN 8). Detta skifte i värderingar har lett till att den politiska diskussionen 
kretsar kring hur Sveriges försvarspolitik bör möta en hotbild, med förslag som tar mer avstamp i 
solidaritetsförklaringen, eller mer i alliansfriheten.  
 
I materialet har vi även identifierat en politisk diskussion om hur aktörer förhåller sig inom olika 
teman; bl.a. till Sveriges inträde i Nato, till Försvarsmakten samt till strukturella förändringar 
inom institutionen t.ex. värnplikten. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har väckt en debatt 
om brist på såväl material som personal inom Försvaret samt ett behov att skydda Sverige och 
spendera mindre resurser i internationella insatser. Utformningen av den nationella politiken 
formas av omvärlden, så som hotbilder och internationella relationer, samt av kulturella 
värderingar. Politiken är ett verktyg medan hotbilder, internationella förhållanden och värderingar 
är grunder utifrån vilka politiken utövas. 
 
Som nämnt i metodkapitlet är materialet är sammanställt i en separat referenslista. Referenser till 
artiklar och inlägg är numrerade med förkortning för källan och ett nummer, exempelvis SR 2, 
SvD 14, DN 7, GP 10, BL 6 osv. 
	  

5.1	  Hotbilder 

Försvaret ska försvara Sverige från hot, men utformningen av Försvaret beror på synen på dessa 
hot. Riksrevisionen har kommit fram till att ”Försvarsmakten genomgår en stor omställning, och 
verksamheten är under utveckling” (SvD 3). Målen som ställs upp uppnås inte eftersom 
riktlinjerna från Riksdagen har varit övergripande: ”[Försvaret] ska kunna försvara Sverige och 
främja vår säkerhet” (ibid). Regeringen har inte preciserat hur detta ska gå till. Till detta hör även 
att Försvarsmakten och Regeringen är oeniga om hur Riksdagens beslut ska tolkas. Vad 
Försvarsmakten faktiskt är till för är inte tydligt, förutom att den ska utformas mot en hotbild och 
motståndare. Kraven måste därför definieras innan organisationen kan anpassas till rådande 
omständigheter. Sveriges försvarsförmåga ses därför som bristfällig. Regeringens styrning är 
otydlig och målen är oklara. Försvaret är i dagsläget inte utformat för att t.ex. klara ett väpnat 
angrepp. De klarar däremot ”beredskap, hävdande av territoriell integritet och internationella 
insatser” (GP 3). Det finns åsikter att Regeringen måste ge Försvarsmakten tydligare mål, så att 
politiken vet ”vad man vill ha försvaret till” (DN 1). Försvaret måste ha en tydlig funktion. “Det 
är nu dags för regeringen att ta tydligare ställning till vad man vill ha försvaret till” (DN 2). 
 
Sammantaget är Riksdagen, Regeringen och Försvarsmakten överens om att Försvaret ska 
”försvara Sverige” genom ”beredskap” och ”hävdande av territoriell integritet” och ”främja vår 
säkerhet” genom ”internationella insatser”. Vad detta betyder i detalj är de tre parterna oense om. 
Styrningen är otydlig, vilket betyder att dessa element artikuleras annorlunda, får olika betydelse, 
för Riksdagen, Regeringen och Försvarsmakten. Nyckelorden inom styrningen blir därför flytande 
signifikanter; dessa tre aktörer förhåller sig olika till vad Försvarsmaktens syfte ska innebära, och 
därför får samma nyckelord olika betydelse för dem. Detta är problematiskt eftersom det är 
”Sverige” Försvarsmakten ska skydda och främja ”vår” säkerhet. Denna gemenskap, Sverige, ska 
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alltså Riksdagen, Regeringen och Försvarsmakten ingå i, och om de då har olika uppfattning om 
vad denna gemenskap innebär uppstår spänningar. 
 

5.1.1 Abstrakta hot 
 
Hotbilder mot Sverige beskrivs i diskursen både som konkreta och abstrakta. Efter Krim-krisen 
har Ryssland varit ett sådant konkret hot, men innan Krim-krisen fanns en idé om att Ryssland 
inte är ett hot mot Sveriges säkerhet. Det togs dock i beaktning att världen ändå är osäker eftersom 
konflikter grundade i nationalism eller religion ofta blir våldsamma. Sverige behöver därför ett 
stärkt försvar eftersom det inte går att veta vad som kommer hända 20-30 år i framtiden (DN 5). 
Hotbilden är i det här sammanhanget inte specifikt utan presenteras mer abstrakt. 
 

Abstrakta hot byggs upp av en uppdelning av ”vi” och ”de Andra”. I den försvarspolitiska 
diskursen har vi identifierat ett antal grundläggande värderingar som enligt artikel- och 
bloggförfattarna bör prägla det svenska försvarspolitiska agerandet: ”vi-identiteten”. I stor 
utsträckning är dessa inte motiverade utan uttryckta som självklara, moraliska fakta: “naturliga”.  
 
Exempel funna i materialet på de värderingar som bör prägla försvarspolitiken är: 
 

• Hållfasthet 
• Samarbete 
• Långsiktighet 
• Seriositet 
• Stabilitet 
• Ansvarsfullhet 
• Fred 
• Frihet 
• Demokrati 
• Självständighet 
• Territoriell integritet 
• Säkerhet 

 
(SvD 7, SvD 9, DN 9) 
 
Det finns även värderingar som sätts i motsats, och dessa utgör ”de Andra-identiteten”. 
”[Konflikter] bottnar i enskilda människors fruktan, farhågor och fördomar.” (DN 5) 
Internationell diplomati och samarbete ska återskapa förtroende mellan grupper i konflikt. Den 
ryska viljan att ”skydda den rysktalande befolkningen” och ”ta igen förlorad geopolitisk terräng” 
sätts i kontrast till svenska värderingar (SvD 9). Afghanistan utpekas som ett land utan 
demokratisk tradition (DN 4). Här är det återigen fråga om identitetsskapande via exklusion. 
Element som samarbete, frihet och demokrati artikuleras som positiva ”svenska” egenskaper, 
medan element som fördomar, imperialism och icke-demokratisk tradition artikuleras som 



	   24	  

negativa ”Andras” egenskaper. Dessa moment artikuleras i förhållande till internationella 
omständigheter men även i förhållande till varandra. 
 
De värderingar som är ett uttryck för ”de Andra” – Rysslands beskyddande av den rysktalande 
befolkningen och imperialism – kan även ses som en form av nationalism. Nationalismen bygger 
alltså på föreställningar om tillhörighet och exklusion som hotbilder och konflikter. Samtidigt som 
exempelvis Rysslands nationalistiska uttryck nedvärderas, finns det även yttringar för att Sverige 
därför bör fokusera på att skydda närområdet och svenskt territorium. Politiken ska prioritera 
försvaret av landets gränser: ”Den nationella dimensionen måste vara grunden för 
försvarsmakten” (DN 3). Som vi sett i kapitlet för tidigare forskning är fokus på territorium och 
svenskhet även det ett uttryck för nationalism. Nationalstaten bidrar med nationalism och ”en 
stark ”vi och dem”-känsla” mellan olika grupperingar kring t.ex. religion eller etnicitet. Så som 
världsordningen ser ut idag, med nationalstater, har Sverige ”liksom andra stater en folkrättslig 
skyldighet att efter förmåga skydda sitt territorium och hävda vår nationella suveränitet.” (DN 5) 
Här finns en motsättning mellan olika uttryck av nationalism. Att skydda nationalstaten ses som 
en självklar rättighet för Sverige. Ryssland har en “folkrättslig skyldighet” att skydda sig enligt 
tankegången ovan, men sättet de agerar på ses inte som legitimt. Ett genomgående tema i 
materialet har varit ifrågasättandet av Rysslands motiv till dess agerande: i den försvarspolitiska 
diskursen är att skydda sin stat ett legitimt agerande även för Ryssland, men inte på de grunder 
som de lägger fram (skydda den rysktalande befolkningen i andra nationalstater).  
 

5.1.2 Ryssland som hotbild 
 
Ryssland presenteras som en konkret hotbild. En idéströmning lägger fram att konsekvensen av 
Rysslands agerande i Ukraina är att det nationella försvaret i närområdet måste prioriteras. 
Försvaret ska kunna ”trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av en 
militär stormakt.” (SvD 8) Ryska aktiviteter på svenskt territorium ses som kränkningar mot 
svenskt försvar (SvD 1). Här artikuleras Ryssland tydligt till ett hot i relation till den svenska 
nationens självständighet. Ryssland som hotbild blir därför en del av den försvarspolitiska 
diskursen. Ryssland som hotbild är även en subjektsposition som interpelleras av diskursen. 
Ryssland pekas ut som ett hot mot rikets försvar ”för första gången sedan kalla kriget” (SvD1). 
Ryska aktiviteter som gjort att de nu ses som ett hot är att Rysslands militära underrättelsetjänst 
GRU har ökat sin verksamhet i Sverige med spionage, elektroniska angrepp, signalspaning och 
”försök att tränga in i det svenska försvarets anläggningar.” Ryssland har även kartlagt känsliga 
områden i Sverige och simulerat attacker mot Sverige (SvD 1, GP 2). Det är inte bara det svenska 
territoriet som hotas utan även Europa. ”Ryssland under president Putin har lämnat rollen som 
europeisk samarbetspartner och återtagit rollen från kalla kriget som ständigt närvarande hot mot 
resten av Europa. Det är en mycket beklaglig utveckling, men den verklighet Sverige har att 
förhålla sig till.” (GP 14)  
 
Ryssland artikuleras – och interpelleras – som hotbild utifrån Krim-krisen. Diskursen formas av 
händelser i omvärlden som Krim-krisen. Rysslands agerande i Ukraina sätter grundläggande 
obestridda värderingar på spel. Den rådande, hegemoniska diskursen premierar de grundläggande 
värderingarna och det är därför Ryssland ses som ett hot; eftersom deras agerande bestrider den 
hegemoniska diskursen. Försvaret ska, som nämnt i inledningskapitlet, skydda suveränitet, 
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nationella intressen, upprätthållande av värderingar och det svenska territoriet. Resultatet av 
Rysslands agerande har därför blivit att Sverige avbrutit allt militärt utbyte med Ryssland, att 
diskussionen lett mot att ”ytterligare förstärkningar” som att förbättra luftvärn och marint försvar, 
samt att försvarsreformen ”ska genomföras så fort som möjligt” (SvD 1). 
 
För analysen är det intressant att påpeka att de värderingar som Försvaret står för inte har 
specifika betydelser i sammanhanget. Styrningen av Försvarsmakten ger endast uttryck för fyra 
allmänna värderingar som ska skyddas av Försvaret. Inom diskursen finns det sedan motsägelser 
om hur dessa värderingar ska uppnås. T.ex. finns både idéer om att behålla alliansfriheten eller gå 
med i Nato för att skydda det svenska territoriet. Försvarets grundvalar får i olika politiska 
sammanhang olika betydelse. Därför kan grundvärderingarna ses som flytande signifikanter i 
diskursen, eftersom de inte har en entydig innebörd. Värderingarna får olika betydelse i olika 
sammanhang. En viss mån av konsensus finns dock. Eftersom de ryska aktiviteterna ses som 
kränkningar har de resulterat i att Riksdagen beslutat om vissa åtgärder som avser förstärka 
Försvarets grundvalar: t.ex. förstärkt marin och luftvärn för att bättre skydda det nationella 
territoriet. Detta besluts ifrågasätts inte i diskursen.  
 
Diskursen visar även, för det första, förändringen i hur Ryssland artikuleras som element, för det 
andra förändringen av diskursen, för det tredje förändringen av Rysslands subjektsposition och för 
det fjärde förändringen av hur Sverige identifierar sig själv gentemot Ryssland. Dessutom 
understryks att Sveriges identitetsskapande sker i relation till omvärlden och hur Sverige förhåller 
sig till den. “Ryssland” som element har fått en annorlunda betydelse sedan kalla kriget. Under 
kalla kriget var Ryssland ett hot mot Sveriges säkerhet, medan Ryssland under tiden efter kalla 
kriget inte sågs som ett hot. Idag under den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina ses 
Ryssland igen som ett reellt hot. Artikulationen av Ryssland har förändrats över tid. “Ryssland” 
som element har artikulerats annorlunda, och fått en annan innebörd, beroende på de rådande 
omständigheterna.  
 
Intresset för försvarspolitik har ökat i Sverige när militär aktivitet ökat i närområdet. Ryssland har 
börjat ses som hotfullt igen. Med förändringar i omvärlden måste försvarsförmågan förstärkas, 
detta genom reform inom rekrytering och ny materiel. Försvarsbudgeten har ökats. Nya 
förhållanden har lett till nya satsningar på Försvaret. Nya frågor inom försvarsområde, värnplikt, 
Nato-medlemskap och försvarsbudget, har uppstått. Efter Krim-krisen finns en vilja att stärka 
luftvärnet med fler Gripenplan (DN 13, GP 5). Det finns även motsättande idéer som ser fler 
Gripenplan som en politisk taktik för större folkligt stöd för politiska partier (GP 5). Krim-krisen 
påverkar synen både på Europas och Sveriges säkerhet. “Jag ser att Europas säkerhet har 
påverkats allvarligt av händelserna i Ukraina, och Rysslands agerande. Och i ljuset av detta ser jag 
att vi behöver fortsätta förstärka den svenska försvarsförmågan, där luftförsvaret är en viktig del” 
(GP 6). “Det som har hänt är verkligen allvarligt och förändrar Europas säkerhet och därmed 
också Sveriges säkerhet” (SR 2). 
 
Politiken har förändrats med omständigheterna. I dagsläget är det Krim-krisen som är den mest 
omedelbara faktorn. P.g.a. krisen utlovas mer satsningar på Försvaret – politiken anpassas efter 
omständigheterna. Snabba förändringar i den politiska diskursen härleds till förändringar i hur 
elementen artikuleras. Nya omständigheter (Rysslands agerande) förändrar hur elementet 
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Ryssland artikuleras som moment (Ryssland ses nu som en hotbild). Detta moment bidrar till 
förändringar av diskursen; nu prioriteras och spenderas det mer på Försvaret.  
 
En tanke som legat till grund för viljan till ett stärkt försvar är Försvarsmaktens brist på resurser 
och kompetens. Försvarsmaktens brist på övning hamnar under skärskådning: “Försvaret övar för 
lite och att det är underfinansierat i dubbel bemärkelse” (DN 14). Även fokus på internationella 
uppdrag har lett till stora kompetensluckor i försvarsmaktens nationella uppdrag. “Försvaret 
satsning på internationella uppdrag har gjort att det nationella försvaret blivit eftersatt” (ibid) och 
”det har skapats stora kompetensluckor som blir svåra att täppa till” (ibid.). Krim-krisen förutses 
förändra synen på Försvarsmakten bland politikerna (ibid); resurs- och kompetensbrister inom det 
nationella försvaret har börjat diskuteras. Försvaret artikuleras som en svag instans i relation till 
de krav som ställs på det; Sverige måste ”våga använda våra resurser och beredskapsgrader, när 
vår omvärld genomför militära förberedelser i vårt närområde” (SvD 10).  
 
Den försvarspolitiska debatten intensifierades och stärkt försvar värderades plötsligt i samband 
med Krim-krisen. Det råder konsensus om stärkt försvar; den politiska splittringen återfinns 
snarare i implementeringen av hur detta ska gå till. Mer om detta finns i avsnittet om Politisk 
splittring. 
 
 

5.1.3	  Ideologiska	  block	  
 
Även Nato-medlemskap i relation till hotbilden Ryssland diskuteras i diskursen. Ett tema 
förutspår att Sveriges inträde i Nato skulle sända en mycket allvarligt signal till Ryssland och med 
detta bidra till det uppstår en blockpolitik i Europa med Ryssland på ena sidan och Nato på andra 
sidan. Det skulle även skapa misstroende mellan Ryssland och Sverige, och “påverka både 
Sveriges säkerhet och närliggande staters säkerhet negativt” (SvD 6).  
 
Denna förutsägelse om två block beskriver två övergripande ideologiska inställningar som 
utesluter varandra. Med det menas inte nödvändigtvis att blockens värderingar är oförenliga, men 
vad förutsägelsen antyder är en fråga om exklusion: antingen är landet med i gruppen Nato, eller 
så är landet med Ryssland. Är det med den ena, kan det inte vara med den andra. Detta är en form 
av identitetsskapande. Dessa identiteter hindrar varandra och det uppstår ett antagonistiskt 
förhållande mellan dem. De ställer motstridiga krav på handlingar i samma diskurs och den ena 
diskursen blockerar den andra. ”Sverige” är här ett element som skulle, för Ryssland, få förändrad 
betydelse av ett inträde i Nato. Även ”Ryssland” skulle få förändrad betydelse för Sverige då det 
skulle bli hotfullare.  
 
Dessa två ideologiska block är inte tagna ur luften utan har grund i dagens världsbild. Motivet 
skapar två formaliserade block av subjektspositioner som redan interpelleras av den rådande 
diskursen. Utan att vidare definiera dem kan man löst benämna dem ”Öst” respektive ”Väst”. 
Svensk media målar upp Ryssland som en hotbild, och anser även att exklusionen är ömsesidig: 
”Ryssland uppfattar också Nato som i grunden aggressivt och riktat mot ryska intressen.” (BL 5) 
Putin å sin sida, rättfärdigar sitt militära agerande mot Ukraina med att ”skydda den rysktalande 
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befolkningen” (SvD 9), vilket också är ett tecken på gruppbildning och gruppidentitet, den här 
gången kring språk och etnicitet som en del av uppdelningen Öst/Väst. 
 
Två metaforer anspelar dock på Ryssland och Sveriges långa historia av konflikter. Dels är det 
formuleringen ”den ryska björnen” och dels är det formuleringen ”hotet från öst”. Även om 
Ryssland inte utpekas som ett direkt hot mot det svenska territoriet målas Ryssland upp som 
farligt (DN 5). Tanken är att detta är en fara som hör till dåtiden, men diskussionen svänger efter 
Krim-krisen och idén att Ryssland är ett verkligt hot fortfarande blir starkare. Under det senaste 
århundradet har hotets upplevda omedelbarhet varierat. Den försvarspolitiska debatten har i 
dagens läge ökat i intensitet och Försvarets förmåga att försvara det nationella territoriet 
diskuteras. Försvarets förmåga ifrågasattes även innan Krim-krisen men diskussionen har blivit 
mer angelägen sedan Ryssland gick in i Ukraina. Innan första mars 2014 återfinns resonemang 
som fokuserar på att ett starkt försvar behövs även utan direkta hot mot territoriet (ibid., SvD 14, 
SR 1). Efter Krim-krisens början handlar resonemangen i överhängande del om det potentiella 
hotet Ryssland utgör mot Sveriges säkerhet. En åsikt som presenteras gör gällande att Rysslands 
agerande i Ukraina innebär att det bör ske ett militärt doktrinskifte. Det nationella försvaret måste 
prioriteras över internationella insatser eftersom Rysslands motivering för dess agerande i Ukraina 
även kan appliceras i Baltikum (DN 3). Nya satsningar på Försvaret grundade på starkare 
hotbilder är ett av de mest återkommande temana i materialet (SvD 13, DN 3, GP 1, GP 9, GP 10, 
GP 13, SR 2) 
 
För att kunna argumentera för att Ryssland inte är ett hot, måste det finnas en uppfattning om 
argumentet att Ryssland är ett hot. Här är det en form av hegemonisk diskurs som artikuleras: 
Ryssland som historiskt hot eller traditionell fiende. Denna syn ifrågasätts i tider när omvärlden 
uppfattas som lugnare (ibid., SvD 14, SR 1), men blossar upp igen när hoten tycks mer 
omedelbara som i fallet med den aktuella Krim-krisen. Ryssland som ett hot är sedan Krim-krisen 
utbredd (DN 10, SvD 7, SvD 9, DN 3, DN 13). Detta är en hegemoni som genomsyrar hela 
diskursen, snarare än en yttring av en specifik politisk ideologi. Krim-krisen har fungerat som en 
hegemonisk intervention på ett fält som förut präglats av antagonism kring om Ryssland var ett 
hot eller inte. 
 

5.2	  Det	  svenska	  säkerhetsdilemmat	  

Diskursen visar på att gemenskap, samverkan och solidaritet är vad som anses utgöra grunden för 
internationell säkerhet. Diskursen visar även på att det inom den svenska försvarspolitiken finns 
ideologiska motsättningar mellan det traditionella alliansfria självständighetsidealet och 
solidaritetsidealet som bygger på ömsesidigt beroende länder emellan. Föregående avsnitt beskrev 
hotbilder och hur förändringar av dessa hotbilder förändrat även den svenska identiteten. I detta avsnitt 
diskuteras den förändrade synen på hur det svenska säkerhetsdilemmat bör hanteras. Därför är 
förändringar och motsägelser i diskursen kring dilemmat intressanta att undersöka, då även detta 
exemplifierar hur förändringar i hotbilder förändrat synen på den svenska identiteten. Trenden går från 
att se Sverige som ett neutralt och självständigt land, till att se det som ett solidariskt och ömsesidigt 
beroende land. 
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Diskursen ger uttryck för en underliggande hegemoni; idealet är världsfred men detta ses inte som 
möjligt utan snarare ett ouppnåeligt mål. Trots detta finns det en strävan efter internationell 
säkerhet (BL 3). Säkerhet byggs gemensamt kring internationella samarbeten (SvD 2, GP 4, SvD 
5, BL 2, SvD 3, BL 6). Gemenskapen grundas i diskursen på upplevda gemensamma faktorer. 
Gemensam historia och gemensamma värderingar som demokrati och frihet utpekas som 
argument för att Finland och Sverige ska gå med i Nato tillsammans (SvD 2, GP 4). Även idén att 
Norge som redan är medlem har möjlighet att påverka läggs fram (ibid.). Just fred, frihet och 
demokrati är återkommande värderingar i diskursen (SvD 9). Skiljande faktorer som ”olika 
vägval” erkänns men är nedtonade (SvD 2). Gemenskap kring värderingar upphöjs på andra 
områden. ”[Inom] FN förespråkas att länder bör ha samma värderingar och att deltagande i 
internationella insatser ska ske gemensamt. Inom EU sker samarbetet med den nordiska 
stridsgruppen och Nordefco är nog den regionala gruppering som kommit längst i 
försvarssamarbete i Europa” (BL 2) utan att för den delen negligera skillnaderna mellan länderna. 
Det finns en övergripande struktur gentemot vilken länder bör förhålla sig: den internationella 
rätten (SvD 9). 
 
Hegemonin i detta fall är samarbete och gemenskap. Subjektspositioner som interpelleras för 
Sverige är flera olika gruppidentiteteter beroende på kontext. Trenden är att påtala likheterna för 
att bygga en gemenskap eller gemensam identitet. Denna identitet kretsar kring värderingar. Det 
finns en tanke om en ”världsidentitet” i och med medlemskapet i FN och förhållandet till den 
internationella rätten, en tanke om en ”europeisk identitet” (eller till och med ”västeuropeisk”) i 
och med medlemskapet i EU och en tanke om en ”nordisk identitet” i och med samarbeten mellan 
de nordiska länderna. Den sistnämnda identiteten grundas förutom på värderingar också på 
gemensamt geografiskt område, historieskrivning och kultur. Dessutom finns det en nationell 
identitet till vilken försvaret av nationalstaten Sverige bidrar. Att försvara sitt land ”är inte enbart 
en börda utan identitetsskapande och bidrar till att stärka den nationella gemenskapen.” (DN 5)  
 
Sverige är således del av flera gruppidentiteter, och de olika synerna på det svenska 
säkerhetsdilemmat i diskursen diskuterar hur Sverige ska hantera självständighetsidealet i konflikt 
med det ömsesidiga beroendet länder emellan. Åsikter om att alliansfrihet är förenligt med 
solidaritetspolitik presenteras, samt att den inte är det och att Sverige istället bör antingen ingå i 
militärallians eller föra neutralitetspolitik.  
 
 

5.2.1 Neutralitetspolitik eller militärallians? 
 

Internationellt samarbete grundar sig på ett internationellt ömsesidigt beroende både militärt och 
ekonomiskt. Vi har identifierat främst yttringar av strukturer som samspelar på den försvars- och 
säkerhetspolitiska arenan som myndigheter och överstatliga samarbeten, men även spår av 
yttringar som etnicitet och kultur.  
 
I materialet syns en debatt om säkerhetsdilemmat [att upprustning leder till att andra länder också 
rustar upp och eventuellt trappas konflikter upp]: självständighet eller beroende. Neutraliteten ses 
som bättre för att försäkra ”fred i vårt område” (SvD 4) samt som ”en accepterad och historisk väl 
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förankrad princip inom det internationella samhället” (ibid). Neutraliteten förbigår idén att 
samverkan är grunden för säkerhet. Neutralitetspolitik ses som en bättre lösning på 
säkerhetsdilemmat för Försvarsmakten för att ”liksom Schweiz få neutralitetspolitiken formellt 
erkänd av andra stater, snarare än att bara som tidigare föra neutralitetspolitik de facto” (SvD 6). 
Sveriges position som del av en internationell solidaritet och en oberoende stat ställs emot 
varandra. På grund av detta skulle inträde i Nato sända en allvarlig signal till Ryssland och bidra 
till en blockpolitik i Europa mellan Ryssland och Nato, samt misstroende mellan Ryssland och 
Sverige och därmed påverka Sveriges säkerhet och närliggande staters säkerhet negativt (SvD 6). 
Här artikuleras “neutralitet” som ett positivt moment för Sveriges säkerhet i relation till 
internationella förhållanden. Samma argument återfinns i tankegången att försvaret finns till för 
att upprätthålla Sveriges frihet och oberoende (SvD 8). Argumenten här är att ”det finns ett land 
som i alla lägen har att intresse att försvaras, och det är Sverige själv” (ibid). 
 

Solidaritetspolitik med alliansfrihet är den officiella politiken i dagsläget, men anses även i 
diskursen som ett negativt moment då det skapar problem för gemensamma intressen länder 
emellan. Även om Sverige inte hotas direkt av Rysslands doktrin om skyldighet att skydda 
rysktalande i grannländer (SvD 5) finns ett resonemang kring att överväga medlemskap i Nato då 
nationella intressen är tätt sammanflätade med andra länders intressen. Att överge 
solidaritetspolitiken och gå tillbaka till neutralitetspolitiken ses inte som ett alternativ i detta 
resonemang; lösningen ligger på ökat samarbete istället (ibid). 
 
Flera gruppidentiteter är identifierbara hittills: Nato som internationellt samarbete, Ryssland som 
stormakt och nationalstat, Sverige som nationalstat samt den rysktalande befolkningen som 
minoriteter i andra nationalstater. På grund av Krim-krisen ifrågasätts solidaritetsförklaringen mer 
än tidigare och det finns en vilja att gå tillbaka till neutraliteten. Solidaritetsförklaringen skrevs 
2009 men på senaste tiden har nya artikulationer av neutralitet och solidaritet uppstått (som 
bygger på tidigare fixeringar av betydelser av koncepten neutralitet och solidaritet (Laclau och 
Mouffe 2000: 36)) men har fått förändrad betydelse.  
 
I och med ett medlemskap i Nato skulle Sverige förlora en del av sin identitet i alliansfriheten, 
vilket skulle betyda ännu en gruppidentitet: en ”Nato-identitet”. Alliansfriheten har ideologiskt 
setts som ”fredsbevarande”. För att ändra inställningen måste det vädja till en av de svenska 
grundvärderingarna; de måste ske demokratiskt, genom att övertyga de politiska partierna (BL 5). 
Alliansfriheten går i dagsläget ideologiskt emot ett Nato-medlemskap (BL 6). Idag finns det både 
strömningar för neutralitetspolitik (SvD 4), en alliansfri solidaritetspolitik (BL 2, DN 12) och för 
ett Nato-medlemskap (DN 11). Alla åsikter finns representerade i diskursen och skapar en 
antagonism eftersom både neutralitet och en alliansfri politik blockerar ett Nato-medlemskap, och 
vice versa. Idén för Nato-medlemskap argumenterar att alliansfriheten utgör ett problem för 
gemensamma intressen i solidaritetspolitiken (SvD 5, Widman DN 11). Det är ”moraliskt pinsamt 
– att hoppas komma i vägen när andra ska undsättas, att försöka åka snålskjuts på andras 
bekostnad.” (ibid.) Det finns en motsättning mellan syftet för svensk säkerhetspolitik, dess 
grundvärderingar: oberoende, självständighet, suveränitet, svenska rättigheter, intressen, 
värderingar samt handlingsfrihet och internationellt samarbete, eftersom grundvärderingarna 
starkt präglas av det alliansfria idealet (BL 3). Här finns det alltså en motsättande hegemoni som 
interpellerar den alliansfria subjektspositionen för Sverige. 
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Självständigheten är en nyckelaspekt i det alliansfria idealet, ändå accepteras USA som en 
auktoritet. I den svenska identiteten finns en medvetenhet om de internationella 
maktförhållandena. Beslut om hur länge Sverige skulle vara kvar i Afghanistan dröjde p.g.a. att 
USA dröjde med sitt beslut (DN 6). För att understryka att specialförbandsförmågan är viktig 
hänvisas till att USA också tycker det. USA beskrivs som en kunskapskälla: “platsen i den 
amerikanska staben ger kunskaper som kan öka de svenska förbandens militära förmåga” 
samtidigt som det framhålls att det är en samverkan mellan USA och Sverige (ibid.). Just ordet 
samverkan har en anklang av självständighet och inte blint lydande. USA beskrivs som en 
skyddande makt i Europa, och nu när de riktar sig bort från Europa mer och mer måste EU ta mer 
ansvar för försvarspolitik (GP 13). Det finns även en vilja att ”Sverige ska arbeta för fortsatt stark 
amerikansk närvaro i Europa” (DN 7).  
 
Trots anklangen av samverkan interpelleras USA som en maktfaktor, och Sverige som en mindre 
aktör som förhåller sig till USA. Emellertid tycks inte relationen vara ömsesidig då USA inte 
förhåller sig till Sverige. Sverige har ett visst mått av självständighet, men USA har det desto mer 
då Sverige hamnar i en form av beroendeposition till USA. Detta är något som går emot 
neutralitet och alliansfrihet. 
 
Förutom att Sverige redan är i en sorts beroendeposition till USA har även prioriteringen av 
försvar av det nationella territoriet påverkat diskussionen om svenskt Nato-medlemskap. Sverige 
förhåller sig i dagsläget till Rysslands agerande i Ukraina. Det nationella försvaret i närområdet 
måste prioriteras. Försvaret ska kunna ”trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och 
intressen hotas av en militär stormakt” (SvD 9). Detta talar för att ett svenskt medlemskap i Nato 
prövas, men den politiska arenan inte är överens om hur man bör hantera frågan om Nato-
medlemskap (ibid). Kritik mot detta argument för Nato-medlemskap påpekar att Regeringens 
politik lett till ett svagt försvar och att det är detta som har skapat denna försvarspolitiska kris. Att 
gå med i Nato ses inte som lösningen på dålig politik (SvD 8). Det finns en motsättning i syftet för 
svensk säkerhetspolitik, mellan alliansfrihet och samarbete med andra länder. Det handlar om de 
politiska partiernas olika prioriteringar och varierande värderingar. 
 

5.2.2 Sverige och Nato 
 
Det svenska säkerhetsdilemmat berör även debatten om Sverige bör gå med i Nato eller inte. 
Exempelvis argumenten för att både Sverige och Finland borde gå med i Nato bygger på tanken 
att medlemskapet skulle stärka förmågan att försvara dessa länder samt för att ”kunna stå upp för 
demokrati och frihet i världen när så behövs, i Norden och Östersjöregionen eller någon 
annanstans” (SvD 2). Att de flesta nordiska länder redan är medlemmar i Nato försvårar annars 
”ett utökat militärt samarbete” (ibid). Här är det den nordiska gemenskapen som understryks. Om 
Sverige och Finland går med i Nato blir detta en form av hegemonisk intervention i Norden 
eftersom samtliga nordiska länder då skulle vara medlemmar.  
 
Det anses också att ”med ett höjt försvarsanslag och ett formaliserat nordiskt säkerhets- och 
försvarssamarbete godkänt av Nato så skulle Sverige inte längre vara beroende av Nato.” (DN 
10). Detta synsätt står i konflikt ovan nämnda resonemang om Nato-medlemskapet bland de 
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nordiska länderna. I detta fall blockerar diskursen om nordiskt samarbete diskursen om Nato-
medlemskap, här skapas en antagonistisk argumentation för Nato-medlemskap. 
 
I diskursen presenteras idéer om att Nato skulle vara ett bra alternativ för att försäkra de nordiska 
ländernas säkerhet. Nato är ”världens främsta försvarssamarbete för demokratiska länder” och ”av 
de åtta nordiska och baltiska länderna är sex medlemmar i Nato” (DN 11). ”Nato-medlemskap ger 
Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka en organisation som är central för vår egen 
och Europas säkerhet. Med anledning av det som nu sker i vårt närområde är det nödvändigt att ta 
debatten” (GP 14). ”De nordiska och baltiska ländernas geopolitiska och institutionella 
förutsättningar [skiljer sig] åt avsevärt”. Om Sverige skulle svara på dilemmat om vem Sverige 
kan lita på i tider av ökade spänningar i Norden, blir svaret Nato (BL 2) 
 
I denna del av diskursen artikuleras Nato som ett “naturligt” moment, det vill säga något självklart 
som inte ifrågasätts. Nato läggs fram som det främsta samarbetet för demokratiska länder och den 
enda lösningen om Sverige skulle drabbas av konflikter i närområdet. Sveriges subjektsposition 
framställs främst som ett nordiskt land och dess geopolitiska sammanhang lyfts fram. 
 
Synen på Nato-medlemskap förändras även den i takt med att synen på hotbilder och det svenska 
identitetsskapandet. Med avseende på Krim-krisen anses det att ”hotet från Ryssland är starkare 
än tidigare” (DN 1) och att en fungerande solidaritetspolitik kräver ett Nato-medlemskap. Innan 
Krim-krisen argumenterades att debatten om svenskt Nato-medlemskap inte bör präglas av bilden 
av Ryssland som ett hot då detta är en kortsiktig anledning till Nato-medlemskap. Debatten bör 
istället röra långsiktiga, praktiska och moraliska grunder för att relationerna till övriga Nato-
medlemmar ska bli hållbara (DN 9). Förändringar i artikulationen av Ryssland förändrar 
artikulationen om Nato-medlemskap. 
 
Sveriges inträde i Nato anses vara en lösning ”för att snabbt skapa en förbättrad försvarsförmåga” 
(BL 4). Det sker en nedrustning i Europa, och en upprustning i Ryssland, vilket stärker hotbilden. 
Men motståndet mot Nato-medlemskap har djupa ideologiska rötter, där ett pragmatiskt beslut att 
inte gå med i Nato på 40-talet har blivit ideologiskt. Att ändra inställningen måste ske 
demokratiskt, genom att övertyga de politiska partierna (BL 5). I dagsläget finns det dock starka 
motsättningar mot t.ex. ett gemensamt EU-försvar. Alltså bör Sverige stärka det egna försvaret, 
eller gå med i Nato (ibid). Det förutspås att Ryssland aktivt skulle arbeta emot ett svenskt 
medlemskap i Nato, t.ex. med ”diplomatiska samtal, kritiska tidningsartiklar, diplomatiska 
uppvaktningar, förtäckta hot, maktdemonstrationer, cyberkrigföring, återupptagandet av 
ubåtsoperationerna i svenska vatten och kanske en ockupation av Gotland ”medan tid är” (ibid). 
Sverige skulle förmodligen inte klara av sådana påfrestningar, så frågan om hur Sverige ska 
förhålla sig till Nato är “mer aktuell då det är helt uppenbart att vi inte på egen hand kan klara en 
militär konflikt”. (GP 13). Ändå finns ingen konsensus om Sveriges inträde i Nato är en aktuell 
fråga. Det påpekas att Sveriges geopolitiska roll har förändrats sedan Ryssland gick in i Ukraina; 
Sveriges roll har sedan dess blivit mer central i Europa. Sveriges position har en annan betydelse 
än förut och det finns risker för konflikter i närhetsområdet (GP 13). Å andra sidan ses inte Nato-
frågan som aktuell eftersom medlemskap saknar tillräckligt stöd i riksdagen (SR 1). Det anses 
också att det finns en konflikt mellan folkets opinion och regeringens beslut som har förstärkt den 
offentliga diskussionen om säkerhet och Nato (SR 2). Diskursen om Nato-medlemskap har skapat 
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subjektspositioner: riksdag, regering och folk, vilka intar olika positioner i diskursen och knyts till 
vissa förväntningar.   
 

5.3	  Politisk	  splittring	  

 
Likt i frågan om Sveriges inträde i Nato är en aktuell fråga, finns det politiska splittringar i den 
övergripande försvarspolitiska diskursen. Olika politiska aktörer presenteras som splittrade. Dessa 
artikuleras som svaga i sina åsikter i förhållande till aktörerna själva. Samtidigt talar det för en 
splittring inom diskursen. Följande uttalande avser att framställa politiska utmanare som 
splittrade: 
 

Jag tycker det är en smula pinsamt att samma politiker som för några veckor sedan förespråkade ännu 
mer nedmontering av försvaret nu höjer rösterna och påtalar vikten av ett starkt försvar som kan 
försvara Sverige. Det är hyckleri, men jag tror nog att väljarna är smarta nog att genomskåda detta. SD 
är det enda partiet som i flera års tid lagt förslag om ökade resurser till försvaret. MP och V har velat 
minska anslagen och sossarna har kört ett nollsummespel med regeringens anslag. 
(GP 10) 

 
Diskursen visar på en konsensus vad gäller prioritering av Försvarsmakten. Ändå beskrivs partier 
som nyligen ändrat sig till denna ståndpunkt som ”propagandistiska” (SvD 7). Förhållandena 
inom försvaret beskrivs som en oansvarig och underminerande skönmålning inför framtiden. 
“Som tydliga markeringar anslår vi mer pengar än regeringen till förband och materiel i vår 
alternativa budget för 2014” (SvD 12). Under den politiska splittringen finns en hegemoni. Ovan 
presenteras tydliga exempel på den politiska splittringen, men även i frågor som hur Sverige ska 
försvaras - genom Nato eller alliansfrihet - eller hur Försvarsmakten ska stärkas, finns fortfarande 
en konsensus om grundvärderingarna. Att Försvaret ska stärkas och Sverige ska skyddas finns det 
inga motstridiga idéer om.  
 
Försvarspolitiken tampas även med två ideal: den långsiktiga och den kortsiktiga. Den politiska 
splittringen i stycket ovan representerar en motsättning inom diskursen som även tampas med det 
långsiktiga och det kortsiktiga idealet. Även här finns hegemoniska värderingar om att Sverige 
bör försvaras, men om hur detta ska ske skiljer sig åsikterna. Kritik mot Regeringens 
försvarspolitik har framförallt handlat om att den varit för kortsiktig och förändrats allt för mycket 
efter de rådande omständigheterna.  
 
Samtidigt som politiken ska representera långsiktiga ideal som stabilitet och hållbarhet ska den 
också representera ideal som även kan vara kortsiktiga, så som anpassningsbarhet och 
ansvarsfullhet. Innan Krim-krisen fanns idén att även om Sverige inte har några konflikter i sitt 
närområde kan ingen veta hur omständigheterna ser ut två eller tre decennier i framtiden. Sveriges 
säkerhetspolitik och försvar behöver förbättras pga. internationella konflikter som kan påverka 
Sverige på lång sikt. Världen är osäker, därför bör försvarspolitiken präglas av långsiktighet som 
kan möta nya hot i framtiden (DN 5). Samtidigt finns en risk med den svenska försvarsförmågan; 
”att politikerområdet blir styrt av tvära kast. Tidens händelser blir lätt en ’nuets tvångströja’ för 
säkerhetspolitiken, som nog får anses vara ett av de politikområden som har längst 
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tidsperspektiv.” (DN 8) Försvaret bör inte byggas upp efter enstaka händelser, utan bör redan vara 
beredda för händelserna innan de händer. 
 
Försvarspolitiken kritiseras för att sakna långtidsperspektiv. “Säkerhetspolitiken är den mest 
riskabla sedan riket bildades: Vi utlovar hjälp till andra utan att vara garanterade hjälp själva 
[Solidaritetsförklaringen, PFP], samtidigt som vi - enligt ÖB:s uttalanden i SvD för ett drygt år 
sedan - inte kan försvara oss i mer än en vecka” (ibid.). Vidare;  
 

Man kan se frånvaron av debatt om säkerhets- och försvarspolitiken som ett hälsotecken: om en 
sådan debatt rasade skulle det vara ett tecken på ett konstant hot mot nationens säkerhet eller 
vittna om djupgående motsättningar i för nationens säkerhet viktiga frågor. Men frånvaron av en 
kontinuerlig debatt skapar två typer av risker. Ett sådant politikområde kan lätt bli en 
angelägenhet för att fåtal aktörer utan klart demokratisk mandat. Den andra risken är att 
politikområdet blir styrt av tvära kast (ibid.) 

 
Utöver att understryka motsättningen mellan långtids- och korttidsperspektiv, identifierar de även 
en av grundpremisserna för försvarspolitiken: nationen behandlas som en enhet. Motsättningar 
inom enheten skapar konflikter och instabilitet. Detta kan jämföras med en antagonistisk situation 
där långtidsorienterade och korttidsorienterade principer blockerar varandra och skapar en 
låsning. En hegemonisk intervention behöver dock inte nödvändigtvis vara lösningen.  
 
För att motverka instabilitet läggs förslaget till en ”konkret militär stomme” fram, som fungerar 
oavsett tillfälliga hot, inriktningar och opinion. En försvarsmakt är nödvändig för annars innebär 
det bara ”en ständig kamp om hotbilder” (BL 3). Idag behöver vi ”en Försvarsmakt som i grunden 
inte är hotbildsstyrd och som hänger ihop som ett välfungerande system” (ibid). Försvarsmakten 
ska alltså ha en långtidsinriktad stomme, som är välfungerande nog att möta kortsiktiga hotbilder. 
Det argumenteras alltså inte för en hegemonisk intervention som skulle införa antingen 
långtidsperspektivet eller korttidsperspektivet som lösning. Dock argumenteras för en 
kombination av de två som skapar en tredje lösning. Antagonism behöver inte vara något negativt; 
i detta fall leder antagonistiska blockeringar till genererande av nya alternativ. 

6. Avslutande diskussion  
 
6.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att genom en diskursteoretisk analys undersöka hur den försvarspolitiska 
diskursen i offentliga media konstruerar det svenska identitetsskapandet. Identitetsskapandet 
betraktas i studien som en diskursiv process vilken reagerar på, och formas av, omgivande 
förhållanden och hur det talas om dessa. Vi ämnar undersöka hur dessa hot påverkar bildandet av 
den svenska identiteten och hur identiteten påverkas av förändringar i hotbildernas 
omständigheter. Vidare ämnar vi diskutera om denna identitet utgör ett hinder för 
integrationspolitiken.  

Frågeställningarna var: 

• Hur skapas den svenska identiteten i relation till försvarspolitiska hotbilder? 
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• Hur påverkas identiteten av förändringar i hotbilderna? 
• Vilken påverkan har identitetsskapandet på integrationspolitiken?  

 
 

6.1.1	  Sammanfattning	  
 
Försvarsmakten utformas utifrån hotbilder, både abstrakta och konkreta. Detta har en 
identitetsskapande effekt. När hotbilder förändras påverkas även identiteten, eftersom 
identitetsskapandet är en social, diskursiv process. Förändringar i hotbilder påverkar på kort sikt 
politiska beslut, men påverkar ideologiska grunder och identitetsaspekter över längre tid. Detta 
exemplifieras i det svenska säkerhetsdilemmat som slits mellan den tidigare alliansfria 
självständigheten och den nyare beroende solidariteten. Identiteten är därför inte entydig och 
inkorporerar flera, ibland motsägande, aspekter. Den politiska splittringen visar på detta där olika 
ideal som kortsiktig reaktionsförmåga och långsiktiga lösningar ställs emot varandra. Även olika 
idéer baseras på samma hegemoniska uppfattning att Sverige bör försvaras ställs emot varandra då 
de skiljer sig åt i hur detta bör konkretiseras.  
 
Diskursen om Försvarsmakten visar en identitetskris; hur Sverige ska möta hotbilder, genom 
neutralitet eller internationella samarbeten, diskuteras. Efter Krim-krisen ifrågasätts 
försvarsmaktens förmåga; det nationella måste prioriteras vilket innebär mindre delaktighet i 
internationella insatser. Det sker en förändring av Sveriges position internationellt. Den entydiga 
diskursen ifrågasätts och präglas av antagonism och splittring. Ryssland som en historisk fiende är 
en del av den hegemoniska diskursen trots att innan Krim-krisen var fokus på andra hotbilder. 
 
Diskursen om Försvarsmakten skapar subjektspositioner; Ryssland ställs emot Europa. Om 
Sverige bestämmer sig att gå in i Nato skulle det betyda fientlighet mot Ryssland. Diskursen visar 
också att Sveriges position har förändrats och nu intar Sverige en central roll på grund av 
konflikter i närområdet. Debatten om Nato-medlemskap har därför blivit en angelägen fråga. Där 
finns det en konflikt om vad folk förväntar sig av institutionen, samt en konflikt om vad 
medlemskap skulle betyda för Sverige. Det finns två alternativ; stärka det egna försvaret eller gå 
in i Nato.  
 
I diskursen finns det motsägelser om hur Försvarsmaktens grundläggande värderingar skall 
uppnås. Svenskt Nato-medlemskap argumenteras för med att de flesta nordiska länderna är Nato-
medlemmar. En särskild ”nordisk identitet” skapas, grundad i gemensamma värderingar, historia 
och kultur. Försvarsmakten bidrar till skapandet av den svenska identiteten samt stärker den 
nationella gemenskapen. Alliansfriheten är karaktäristiskt för den svenska identiteten. Därför 
finns en viss motsättning mellan de traditionella svenska säkerhetsvärderingarna och 
internationellt samarbete. 
 
Det finns en motsättning när de positiva ”svenska” värderingarna artikuleras: samarbete, frihet 
och demokrati, som motsats till de ”andras” negativa egenskaper: imperialism, odemokratiska 
traditioner och fördomar. Nationalism identifieras som ett problem och en källa till 
våldshandlingar. Å ena sidan nedvärderas Rysslands försök att skydda sin befolkning som en 
slags imperialism medan å andra sidan präglas den svenska försvarspolitiska diskursen av en 



	   35	  

nationalistisk känsla, där Sverige har en skyldighet att hävda sin nationella identitet. Det är alltså 
underförstått att svensk nationalism är mindre negativ än andra sorters nationalism, eftersom den 
baseras på “den rätta sortens”, “svenska” värderingar. 
 
Det finns en hegemoni att Försvaret ska ”försvara Sverige”, men hur detta ska gå till är inte 
tydligt. Styrningen är otydlig eftersom element om Försvarsmaktens syfte och mål artikuleras 
annorlunda i olika sammanhang och därmed får olika betydelser. Målen blir då flytande 
signifikanter; Riksdagen, Regeringen och Försvarsmakten förhåller sig olika till vad 
Försvarsmaktens syfte ska innebära. Detta är problematiskt eftersom det är ”Sverige” 
Försvarsmakten ska skydda och främja; Sverige som även de andra två instanserna ingår i. 
Gemenskapen som behövs för att förstärka det nationella drabbas om de tre viktiga instanserna 
har olika uppfattningar om vad denna gemenskap innebär.  
 
 
6.2 Diskussion av metod 

 
Vi valde systematiskt ut material som skulle visa en omfattande bild av diskursen. Dock hade vi 
till en början ett förtroende-kriterium. Vi hade en tanke om att större upplagor, högt förtroende 
och popularitet skulle spegla debatten - men förtroende-kriteriet fungerade inte. Tidningarna med 
stora upplagor är politiskt liberala. Alla bloggares politiska tillhörighet är inte kända. SR som 
statligt medium kan vi inte veta om de speglar den rådande regeringen, eller om de inte har någon 
politiskt färgning. Resultatet har blivit att politiskt liberala idéströmningar har varit fler i 
materialet än andra idéströmningar. De tre största tryckta medierna (DN, SvD och GP) och SR har 
tillsammans stor marknadsandel av den politiska diskursen i media, och vi hade en tanke om att vi 
på så sätt skulle kunna undersöka en större del av diskursen än om vi fokuserat på mindre medier. 
Detta berodde även på tidsramarna för arbetet. Om vi också undersökt ännu fler medier skulle 
analysen varit mer splittrad. I slutändan fick vi inse att vi undersökt en framträdande del av den 
försvarspolitiska diskursen (vilket inte är utan relevans!) men att vi inte kunde dra några slutsatser 
om ifall detta urval bättre speglar den övergripande diskursen.  
 
Diskursanalys ansåg vi lämpligt som metodval i denna studie. Empirin visade en tydlig diskussion 
om hur olika begrepp eller teman, såsom politik och värderingar, kopplades samman i språkliga 
mönster. Dessa teman formade ett tankesätt och beteendemönster. Vi såg hur den nationella 
identiteten och hegemonier skapades i diskursen samt motsägelser i diskursen. Vi såg t.ex. hur 
Sverige som en subjektsposition hade olika identiteter som ”nordiskt land”, ”europeiskt land” 
eller ”västerländskt land” beroende av sammanhanget och hur kontexten påverkade denna 
konstruktion.  
 
Hela diskursen som vi jobbade med är offentlig på så sätt att den är tillgänglig för allmänheten. 
Det som skilde de olika källorna åt var att en del av materialet bestod av artiklar från officiella 
medier där politiker och specialister uttalade sig medan den andra delen av materialet kom från 
sociala medier där privatpersoner presenterade sina åsikter. Därför består den försvarspolitiska 
diskursen i vårt arbete av både officiell och inofficiell diskurs, dock har vi inte värderat aktörernas 
inlägg över eller under varandra eftersom hela materialet bidrar till diskursen. Eftersom diskursen 
formar hur individer tänker och talar om ett ämne formar det även uppfattningen om verkligheten. 
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Det är svårt att veta i vilken utsträckning diskursen påverkar människor och att diskutera detta i 
vårt arbete leder till spekulationer och antaganden, men grundpremissen för diskursanalysen är 
ändå att allt det sociala är ett resultat av diskursiva processer (Winther Jørgensen & Philips 2000: 
41). Exempelvis visar diskussionen om Ryssland som en hotbild efter Krim-krisen hur Ryssland 
som element genom olika artikulationer får olika betydelser och därmed påverkar den 
försvarspolitiska diskursen.  
 
 

6.3 Diskussion av val av teori 

Under skrivprocessen använde vi oss av tre teoretiska perspektiv, snarare än det enda vi tillslut 
baserade studien på. Av det analysarbete som faktiskt utförts är därför inte allt presenterat i 
studiens analysdelar. De två perspektiv som vi valt bort är intersektionalitet och Orientalism. 
Under skrivprocessen reflekterade vi över vad de två perspektiven tillförde och vad de inte 
tillförde. Vi valde ut dem till en början för att vi förväntade oss att de skulle komma till pass, men 
eftersom insåg vi att så inte nödvändigtvis var fallet. Nedan följer en kort diskussion av vad de 
teoretiska perspektiven kunde ha tillfört, samt varför de är mindre applicerbara i detta fall än 
diskursteorin. 
 
Till att börja med innebär intersektionalitet att olika maktstrukturer interagerar och internaliseras 
(de los Reyes & Mulinari 2005: 9). Exempelvis ses Sverige som en del av den övergripande 
strukturen Norden. Denna struktur är bättre internaliserad än exempelvis Nato, eftersom debatten 
ifrågasätter medlemskap i Nato i långt större utsträckning än medlemskap i Norden. En 
intersektionell analys behandlar uttryck för individuella, institutionella och strukturella nivåer 
(ibid.). Diskursen om Försvarsmakten behandlar flera former av institutioner: statliga myndigheter 
som Försvarsmakten, länder som USA eller Sverige och överstatliga organisationer som Nato, EU 
och FN. Även Norden är en form av institution då det har skapats formaliserade samarbeten 
mellan de nordiska länderna. USA ses som en maktfaktor av länder som Sverige, som också, 
tillsammans med USA, ingår i det hegemoniska Väst. Svensk försvarspolitik ser upp till 
amerikansk försvarspolitik, och därför kan även USA ses som en av de institutioner till vilken 
Sverige förhåller sig till. Norden kan även ses som en strukturell nivå, då det finns en uppfattning 
om en geopolitisk och kulturell nordisk gemenskap. Nationalism är en annan struktur som tar sig 
uttryck i en underliggande uppfattning om Sverige som nationalstat.  
 
Trots att intersektionalitetens fokus oftast ligger på brist av kunskap om feminism och ojämlikhet, 
anser de los Reyes & Mulinari (2005: 9) att det intersektionella perspektivet är central inom olika 
fält där olika former av dominans existerar. Detta ansåg vi till en början vara fallet med vår 
undersökning om den försvarspolitiska diskursen med avseende på vilka internationella 
maktförhållanden som skapas där. Det visade sig under arbetets gång att en intersektionell analys 
av internationella maktförhållanden inte tillförde något utöver det diskursteorin blottlade. Fraser 
föreslår även en avinstitutionalisering av kulturella värdemönster genom att motverka 
institutionella praktiker som förhindrar jämlikhet och ojämlika villkor (ibid.:53), vilket vi ansåg 
vara ett intressant förslag för en lösning, eller förening, av integrationspolitik och försvarspolitik. 
Som vi kom att se, var detta mycket svårt. Detta skulle i kontexten av vårt arbete innebära 
exempelvis en avinstitutionalisering av nationalism. Nationalismen är institutionaliserad i 
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nationalstaten och dess myndigheter såsom Försvarsmakten. En tänkbar utgång av att 
nationalismen inte längre blev värdesatt skulle kunna vara att Försvarsmakten och i det långa 
loppet även nationalstaten skulle ersättas av andra alternativ. Detta resonemang har dock inslag av 
spekulation. En sådan avinstitutionalisering skulle vara en lång process eftersom kulturella 
värdemönster som nationalism är, som vår analys visat, inte bara djupt rotade i den egna kulturen 
utan även del av en världsordning. Även om detta är en intressant tankegång, flyttar Frasers 
argument analysens fokus från hur identitetsskapandet påverkar integrationspolitik till att 
undersöka hur problemen som uppstår ska lösas. Detta kan vara relevant för en annan studie eller 
vidare forskning men besvarar inte vårt syfte eller våra frågeställningar. Det intersektionella 
perspektivet tillför i övrigt inte tillräckligt till vår studie för att rättfärdiga att använda det som 
komplement till diskursteorin.   
 
Saids (1996) Orientalism behandlar även de globala maktstrukturerna som diskuteras inom 
intersektionalitet, och hur de skapar ojämlika globala förhållanden. Manifest orientalism ger 
uttryck för dessa strukturer inom media, vetenskap osv. Sett ur orientalismens synsätt skulle 
uttryck för strukturer i vår analys vara Öst och Väst, nationalism, uttryck för institutioner skulle 
vara militärallianser och försvarsmakter och uttryck för individuella uttryck skulle vara 
”svenskhet” eller ”ryskhet”. Dessa interagerar, och förstärker eller legitimerar varandra (Hall 
2003: 127), i konflikter som Krim-krisen. På så vis skapas en ontologisk sanning (ibid.), en icke-
ifrågasatt hegemoni, om vad som är ”svenskt” respektive ”inte svenskt”. Detta skulle ha fungerat 
om vi utgick från Orientalismen som ett teoretiskt perspektiv, men vi såg tillslut att vi hamnat 
långt ifrån Orientalismens område. 
 
Saids Orientalism var till en början tänkt att utgöra ett av de teoretiska perspektiven för studien, 
men under resans gång upptäckte vi problem med detta. Det finns inte mycket material på 
regelrätt Orientalism som Said beskrev den. Just Orienten är inte ett hett ämne inom den 
försvarspolitiska diskursen i dagsläget. Det sker t.ex. inte en avhumanisering av motståndare eller 
“de Andra”. Det svenska försvarspolitiska läget idag kretsar i överhängande del kring Ryssland, 
USA och det nordiska området, och sker således inte i en postkolonial kontext till skillnad från 
Saids Orientalism. Vi hade förväntat oss mer material på t.ex. Afghanistan. Till sist beslutade vi 
oss att inte använda Orientalismen som ett teoretiskt perspektiv eftersom den inte utformats för 
det område vi undersökte. Dock har vi nedan gjort jämförelser med analytiska (dvs. 
intersektionella och diskursteoretiska) resonemang från resultaten för att visa vårt nedlagda arbete 
samt illustrera både vad Orientalismen kan, och inte kan, hjälpa oss att förstå i dagslägets 
försvarspolitiska diskurs.  
 
Saids orientalism avser inte det problemområde vi utgår ifrån, men introducerar ändå 
övergripande resonemang som är relevanta för vårt problemområde, syfte och frågeställningar. 
Orientalismen utforskar binära kategoriseringar som “Occidenten”/“Orienten”, “Vi”/“de Andra”, 
och hur det hegemoniska Väst ser på de som inte inkluderas i den hegemoniska gemenskapen 
(Said 1997: 6, 9, 14, Owens 2010). Detta kopplas i arbetet till konstruerandet av den nationella 
identiteten “vi” och konstruerandet av de som inte inkluderas i “vi”. Tydligast har detta varit inom 
integrationspolitiken där invandrare ofta fått rollen av “de Andra”, men även inom 
försvarspolitiken målas en blid upp av “vi” svenskar och kanske främst “de Andra” Ryssland.  
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Orientalismen utforskar den västerländska Occidentens konstruktion av den österländska 
Orienten, men lite om inget av vårt material fokuserar på just Orienten. Därför kan vi inte använda 
Orientalismen som en specifik fallstudie av konstruktionen av Orienten, utan det som snarare för 
göras är i så fall en jämförelse och ett övergripande system för hur konstruktionen av “de Andra” 
går till. Spår av samma tekniker har hittats i analysen, om än inte exakt samma. Exempelvis avser 
Saids Orientalism förvisso inte en föreställning om Ryssland, utan om Orienten där t.ex. männen 
avhumaniseras som sinnessjuka, homosexuella eller feminina (Owens 2010). Detta är inte fallet 
med Ryssland eller Öst i vårt material, däremot finns en västerländsk eller svensk bild av Öst som 
en överhängande skugga, ett hot mot svenska värderingar och intressen. Denna typ av 
föreställningar om Öst blir filtret genom vilket den försvarspolitiska diskursen betraktar Ryssland. 
Detta kan jämföras med hur Orientalismen blir filtret genom vilket Occidenten betraktar Orienten 
(Said 1997: 8). Återigen, det sker ingen regelrätt avhumanisering av ryska individer, däremot 
skapas en idé av Ryssland som helhet som hotfull och omoralisk, vilken grundar sig på svenska 
föreställningar om Ryssland. 
 
En distinkt uppdelning mellan två ideologiska block, ”Väst” och ”Öst”, återfinns i materialet 
vilken drar tankarna till den västerländska hegemonin gentemot Öst inom Orientalismen (ibid.: 9). 
Element som samarbete, frihet och demokrati artikuleras som positiva ”svenska” egenskaper, 
medan element som fördomar, imperialism och odemokratisk tradition artikuleras som negativa 
”Andras” egenskaper. Det skapas även en form av exklusion där dessa ”svenska” egenskaper 
inkluderas i den ”svenska identiteten” medan ”de Andras” egenskaper attribueras till just ”de 
Andras identitet” och är det som den svenska identiteten skapas emot.  
 
Orientalismen, eller snarare ”hegemonin” för att uttycka sig vagare, tar sig uttryck i ordval som 
”hotet från öst” och ”den ryska björnen” (jämför detta med Saids (1997: 206) koncept ”manifest 
orientalism”). Dessa indikerar dessutom en form av bakomliggande latent hegemoni vilken är svår 
att utläsa i diskursanalys eftersom materialet endast består av manifesta uttryck. Det går ändå att 
spekulera i bakomliggande antaganden, värderingar och attityder vilka formar bilden av Ryssland 
och Öst. ”Hotet från öst” och ”den ryska björnen” antyder en tradition av att se på Ryssland som 
ett historiskt hot eller en traditionell fiende. Denna fiende blir mer påtaglig ju starkare hot den 
tycks utgöra mot svenska värderingar och intressen, så som i fallet med Krim-krisen eller för den 
delen kalla kriget. Trots att Orientalismen behandlar bakomliggande hegemonier vilka kan vara 
svåra att komma åt via diskursteori, blir diskursanalysen ändå otydlig. Orientalism som teori hade 
kunnat vara förenligt med diskursteori, men de tekniker som Orientalismen behandlar är tyvärr 
mindre applicerbara i vårt problemområde än vi förväntat oss. 
 
6.4 Diskussion av teori, tidigare forskning och analys  

 
Avsikten med analysen var att blottlägga diskursens innehåll för att på så sätt dekonstruera 
betydelsen av strukturer som annars tas för givna (ibid.: 31). I den följande diskussionen av teori 
och tidigare forskning i relation till analys är teori och tidigare forskning refererade medan alla 
slutsatser är baserade på material från resultaten.  
 
Studiens syfte har förutsatt att identitet är en form av social process, skapat diskursivt. Ändå är 
den strikta definitionen av nationell identitet, Enligt Darbour (1990), inte ”formbar”. Samtidigt 
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skriver Hylland Eriksen (2002: 110) och Hall (2003: 111-112) att identiteter är socialt 
konstruerade. Etnicitet är en identitet, därför bör även den strikta definitionens etnicitetskrav vara 
formbar utifrån det resonemanget. Dessutom skriver Hylland Eriksen (2002: 118) att släktskap 
kan skapas för att motverka instabilitet – vilket också tyder på att släktskap är socialt konstruerat 
och att den strikta definitionen faktiskt är formbar. Det finns alltså flera infallsvinklar på huruvida 
identiteter är socialt konstruerade eller inte. 
 
Ett av temana i materialet har varit hur förändringar i hotbilder skapar skiften i ideologier, som 
från neutralitet till solidaritet. Den svenska politiken har tampats med tre konfliktlinjer som 
destabiliserade nationalstaten: nationell suveränitet/internationellt beroende, ideologisk 
västvänlighet/säkerhetspolitisk alliansfrihet samt demokratisk öppenhet/militär beredskap (Bjereld 
et al 2008: 338-339). Ryssland har över tid identifierats annorlunda beroende på de rådande 
omständigheterna. Detta beror på att utrikespolitiken strävar efter makt och säkerhet samt 
upprätthållande av identitet och värderingar. När Ryssland har setts som ett mindre hot mot 
Sveriges makt, säkerhet, identitet och värderingar har Ryssland därmed karaktäriserats som mer 
harmlöst. Vice versa sker i tider där Ryssland ses som ett starkare hot. Det är särskilt under hot 
som identitet och värderingar blottläggs i diskursen. Plötsligt blir alliansfrihet eller 
solidaritetspolitik en viktig fråga, samt neutralitet eller militärallians. Detta som var påtagligt 
under kalla kriget har återigen blossat upp i försvarsdiskursen i Krim-krisens kölvatten. 
 
Utifrån denna förändringsprocess har vi i relation till teori och tidigare forskning identifierat två 
motsättande aspekter av den svenska identiteten: den enhetliga nationalstaten och mångfald eller 
mångtydig identitet. Den följande diskussionen presenterar för det första den enhetliga 
nationalstatens identitet och för det andra den mångtydiga identiteten. Dessa två teman relateras 
till frågeställningen hur den svenska identiteten skapas i relation till hotbilder. För det tredje 
presenteras det ideologiska skiftet från enhetlig nationalidentitet till mångtydig identitet och detta 
tema relateras till frågeställningen hur identiteten påverkas av förändringar i hotbilder. För det 
fjärde presenteras hur nationalidentitet och mångtydiga identiteter idag samexisterar och påverkar 
integrationspolitik. Detta sista tema relaterar till frågeställningen om vilken påverkan 
identitetsskapandet har på integrationspolitiken. 
 

6.4.1	  Nationalidentitet	  
 
Ett koncept som refereras till om och om igen i diskursen är ”svenskheten”. Vad denna svenskhet 
innebär är luddigt; om det betyder etnicitet, kultur, värderingar, medborgarskap eller något annat 
specificeras inte i diskursen, ändå finns en konsensus om att svenskhet existerar och bör 
beskyddas. En förvirring som uppstår kring framförallt den tidigare forskningen i relation till 
resultatet är definitionerna av kultur, etnicitet och nationalitet. Nationalitet är starkt kopplat till 
nationen, men enligt Hylland Eriksen (2002) är etnicitet basen för nationalism, medan Martiniello 
(1995) skriver om kultur. Dessa begrepp flyter in i varandra, men ändå finns vissa distinktioner. 
Vi har valt att definiera begreppet nationalitet som kopplat till nationen, medan begreppet etnicitet 
är biologiskt betingat och kultur antyder en grund i det sociala. Samtidigt finns det även spår av 
aspekterna i varandra. Vi lägger inget värde i begreppen, utan det är på detta vis vi har tolkat deras 
applicering. I materialet flyter de dock samman: det ord som kopplas till antingen nationalitet, 
etnicitet eller kultur är “svensk”. Detta ord blir en flytande signifikant eftersom det kan artikuleras 
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som nationalitet, etnicitet eller kultur beroende på dess kontext och relation till andra 
artikulationer i sammanhanget. I diskursen har det dock varit svårt att utläsa vilket av de tre 
“svensk” syftar på i ett givet sammanhang. Svenskheten blir ändå ett uttryck för nationalstaten 
(eftersom både nationalitet, etnicitet och kultur kopplas till nationen); de uttryck som är kopplade 
till nationalstaten är svenska. Svenskheten blir ett mångtydigt uttryck som kräver erkännande och 
reproduktion för att kunna existera (ibid.: 49), detta genom att kollektiva identiteter konstrueras 
genom gruppbildning och en känsla av gemenskap (Winther Jørgensen & Philips 2000: 51, 
Hylland Eriksen 2002: 117, Darbour 2002, Goldmann 2008: 17-18). 
 
Nationella identiteter så som ”svenskhet” skapas i relation till andra nationer (Hylland Eriksen 
2002: 110). Kollektiva identiteter som nationella identiteter är en gemensam självkategorisering i 
förhållande till andra aktörer, ”signifikanta andra” vilken kollektivet jämför sig med. Det kräver 
en gemenskapsbild med gemensamhetskänsla och värdegemenskap (Hylland Eriksen 2002: 117, 
Darbour 2002, Goldmann 2008: 17-18). Ryssland som hot upplevs hota det svenska territoriet och 
detta är en av de större kränkningarna mot den svenska nationen. Just territoriet är en av de mest 
påtagliga manifesteringarna av gemenskaphetsbilden. Även värderingar som demokrati, stabilitet 
m.m. är del av denna bild, så väl som signifikanta andra.  
 

Nationaliteten är nationalstatens identitet, medan nationalismen är nationalstatens ideologi. 
Nationalismen legitimerar att statsmakten ligger hos den grupp som nationalismen upphöjer: de 
som inbegrips av den nationella identiteten (Hylland Eriksen 2002: 97). Politikens och nationens 
gränser är desamma. Politik som neutralitet och alliansfrihet cementerar att Sverige inte ska 
blanda i sig andras konflikter utan hålla sig på sin egen kant. Försvarspolitiken ska alltså inte gå 
utöver nationens gränser. Försvarspolitiken ska enligt detta ideal beröra endast de som är den 
styrande gruppen i nationen – svenska medborgare. På detta vis behålls nationalstaten som en 
stabil enhet.  
 

6.4.2	  Mångtydig	  identitet	  
 

Världsordningen med nationalstater och nationaliteter kopplade därtill har förenklat 
identitetsskapandet. En grundläggande förutsättning för att det överhuvudtaget ska kunna 
genomföras en analys av “svenskhet” och “den nationella identiteten” är att konceptet 
nationalstaten accepteras. Men ökat ekonomiskt beroende emellan stater, globalisering och 
migration har gjort frågan om nationen komplexare. Ekonomiskt beroende mellan stater är en av 
grunderna till att konfliktlösning via samarbete och dialog är idealet, vilket inte nödvändigtvis 
alltid har varit idealet. Försvarsmaktens identitetsskapande funktion har gått från att vara lättfattlig 
genom att skapa gemensamhet kring nationen gentemot ”Andra” och en relation mellan etnicitet 
och statsmakt (Hylland Eriksen 2002: 98), till att förändra karaktär och bli mer mångtydig. 
Solidaritetspolitiken kräver att även andra nationers välmående prioriteras, och fokus har flyttats 
från enbart den svenska nationen. Men, sociala relationer strävar efter konsensus och en entydig 
diskurs. En diskurs om nationell identitet vill komma fram till vad identiteten innebär (Winter 
Jørgensen & Philips 2000: 31). Därav har Försvarsmaktens mening ifrågasatts när det inte har gått 
att få fram ett entydigt svar om vad Försvarsmakten är till för i dagens läge. Särskilt 
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motsättningen mellan alliansfrihet och solidaritetsförklaring, samt långsiktighet och kortsiktighet 
har lyfts fram i diskursen 
 
Andra exempel på hur Sveriges identitet har blivit mer mångtydig är de olika subjektspositionerna 
som Sverige interpelleras till i olika diskursiva sammanhang. Att Sverige som land (och inte 
individ) kan ha en subjektsposition beror på att landet behandlas i diskursen som “en enhet”. Den 
kollektiva identiteten, gruppidentiteten, höjs till en ny nivå. Det skapas flera subjektspositioner i 
förhållande till följande aspekter: 
 

• Nato 
• EU 
• FN 
• Norden 
• Internationella rätten 
• Ryssland 

 
Detta leder till en decentrering av Sveriges identitet, men även en överdeterminering (Winther 
Jørgensen & Philips 2000: 51) då Sverige intar olika subjektspositioner i förhållande till olika 
sammanhang. Inom Nato är Sverige en villig samarbetspartner, men inte full medlem. Inom den 
internationella rätten, EU, FN och Norden är Sverige fullt investerade. I den svenska 
försvarsdiskursen ses Sverige gentemot Ryssland som det moraliska och rätta alternativet, medan 
diskursen framställer det som att ur rysk synvinkel ses väst som hotfullt, och därmed inte ”det 
rätta”.  
 

Medan försvarspolitiken skiftar inriktning från att fokusera på nationens försvars till att även 
fokusera mer på internationella förhållanden, går även identitetsskapandet mot riktningen att bli 
mer mångtydigt. Försvarsmaktens värderingar, att skydda suveränitet, nationella intressen, 
upprätthållande av värderingar och det svenska territoriet, har förr implementerats genom 
neutralitetspolitik. På senare tid har det uppstått en motsättning i diskursen mellan 
neutralitetspolitik och alliansfri solidaritetspolitik samt mellan alliansfri solidaritetspolitik och 
starkare solidaritet genom militära allianser. Detta antyder att grundvalarna (skydda Sverige) 
förblir desamma och det har skett en förändring i ideologi och implementering av grundvalarna. 
Diskursen är inte entydig, men politiken strävar fortfarande efter konsensus i diskursen genom 
blocköverskridande överenskommelser. Detta är även något som presenteras som ”typiskt svenska 
värderingar” i den tidigare forskningen: samhälleligt konsensus, förhandling av gemensamma 
intressen, uniformitet, rationalitet, förutsägbarhet och därav övergripande utveckling (Goldmann 
2001a: 50-51). Även i immigrationspolitiken finns en uppfattning om att även om det sker 
samhälleliga förändringar förblir Sverige i grunden detsamma (Goldmann 2008: 69-70). Detta kan 
uppfattas som att den svenska nationella identiteten är cementerad – ”naturlig” – och kärnan 
förändras inte av omvärlden. Detta är en parallell till 1900-talets historisk-kulturella bas för 
nationell identitet (Hall 2003: 111-112). Ur perspektivet med nationen som socialt konstruerad 
(Hylland Eriksen 2002: 110) kan det även tolkas som att idén om den nationella identiteten är 
djupt rotad men förändras sakta över tid. 
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Även grundvalen demokrati, och därmed identitet och medborgarskap, har fått nya innebörder. 
Till att börja med låg fokus främst på att möta kollektiva behov (solidaritet mellan individer). 
Efterhand har även individuell autonomi (individens oberoende) blivit en viktig fråga (Hernes 
1988). Detta skifte går i motsatt riktning till skiftet från neutralitet (Sveriges oberoende) till 
solidaritet (solidaritet mellan länder). Detta tyder på en motsättning i det nationella 
identitetsskapandet. Det är inte så enkelt att ”oberoende” ersätter ”solidaritet” eller tvärt om. Båda 
värderingarna finns kvar, men yttras olika under olika förhållanden (dvs. artikuleras olika i 
relation till olika förhållanden). 
 

6.4.3	  Skiftet	  från	  nationalidentitet	  till	  mångtydig	  identitet	  
 

Den nationella identiteten har, som nämnt i föregående avsnitt, flera aspekter som artikuleras på 
olika sätt i relation till olika prioriteringar. Diskursen om nationell identitet söker ändå, enligt 
Winther Jørgensen & Philips (2000: 31) resonemang, att komma fram till tydlighet i vad 
identiteten innebär. Dessa aspekter artikuleras på olika sätt av olika ideologiska inriktningar, 
vilket skapar en splittring och otydlighet i diskursen. Samtidigt uttyds en strävan efter konsensus.  
 
Som antytts i föregående avsnitt går den ideologiska utvecklingen från neutralt oberoende till 
solidariskt beroende, eller enhetlig nationalidentitet till mångtydig identitet. Ändå handlar det inte 
om ett fall av det ena eller det andra, utan snarare om en skala emellan två ytterligheter. 
Nationalidentiteter och mångtydiga identiteter finns i diskursen i varierande grad under tidens 
förlopp. Exempelvis hänvisar en av de presenterade anledningarna till att Sverige och Finland bör 
gå med i Nato till en gemensam historia, kultur, eller släktskap mellan de två länderna. Det 
argumenteras även hur Norge, som nordiskt land, bör kunna påverka Sveriges beslut angående 
Nato. Detta anspelar både på nationalidentiteten och den mångtydiga internationella identiteten. 
Dessutom är detta dels ett uttryck för den strikta definitionen av nationell identitet inom politisk 
filosofi (Darbour 2002), och dels är det även ett uttryck för Kulturnationen som baseras på kultur 
och etnicitet snarare än rättsväsende och medborgarskap (vilket är Statsnationen) (de Cillia et al. 
1990). Detta trots att enligt Hylland Eriksen (2002: 97) utgör nationens gränser även dess 
politiska gränser. Det sker alltså en uppluckring av nationalstaterna i och med utökat 
internationellt samarbete, och därmed har det också påbörjat en omdefinition av vad nationell 
identitet innebär. Även samarbeten som FN, EU och Nato bör enligt den försvarspolitiska 
diskursen baseras på moraliska grunder. Det är tänkbart här att de principer som den fria 
definitionen av nationell identitet grundas på – politisk gemenskap, moraliska förpliktelser 
(Darbour 1990) – överförs på överstatliga samarbeten för att skapa en ny sorts gemenskap, en ny 
gemensam identitet, att basera samarbetet på.  
 
Omdefinitionen av den nationella identiteten skapar förvirring och fiktioner när diskursen 
förändras. Riksdagens riktlinjer har blivit flytande signifikanter och Regeringens styrning av 
Försvarsmakten blir därför otydlig. Även här finns oenigheter om vad värderingarna innebär. 
Existensen ifrågasätts inte, utan motsättningen ligger i deras betydelse. I praktiken finns det en 
konsensus om att skjuta till mer pengar till Försvaret, men sinsemellan kritiserar olika aktörer 
varandras politik. Exempelvis anses ny prioritering av Försvarsmakten vara ”propagandistiskt” 
samtidigt som prioritering av Försvarsmakten även anses bero på en hållbar politik. Å andra sidan 
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artikuleras politiska motståndare som svaga i sina åsikter och hycklare, även om de också vill öka 
försvarsanslagen. Under den försvarspolitiska diskursen finns motsättningar som påverkar hur 
diskursen artikuleras. Dessa kallar vi för enkelhetens skull enbart “ideologiska motsättningar” 
eftersom undersökningsobjektet för studien främst är diskursen i sig. De ideologiska 
motsättningarna bidrar med olika metoder för hur försvarsanslagen ska ökas, men att prioritera 
Försvaret i en tid av starkare hotbilder är en gemensam värdering. Det finns en hegemonisk 
uppfattning att Sverige är något som bör försvaras och främjas som kan spåras tillbaka till 
världsordningen med separata självständiga nationalstater. 

 
Omdefinitionen gör även att försvarspolitiken tampas med två ideal: den långsiktiga och den 
kortsiktiga. Samtidigt som politiken ska representera långsiktiga ideal som stabilitet och 
hållbarhet över lång tid (där det även kan ske ideologiska skiften) ska den också representera ideal 
som även kan vara kortsiktiga, så som anpassningsbarhet och ansvarsfullhet. Det finns en utbredd 
prioritering över hela det politiska spektret att lägga mer pengar på Försvaret, och även fokusera 
på det nationella territoriet, som en konsekvens av att hotbilden stärkts i och med Krim-krisen. 
Detta representerar ett kortsiktigt perspektiv. En idéströmning presenterar en långsiktig politik 
som kan möta hot i framtiden. Integrationspolitiken bör vara del av denna säkerhetspolitik med en 
inriktning på att ge bistånd till emigrationsländerna för att de ska kunna bygga upp sina 
samhällsinstitutioner. Detta förespråkar ett ideal där nationalstaternas folk i så lång utsträckning 
som möjligt ska hålla sig inom sin nation. En av grundpremisserna för försvarspolitiken är att 
nationen behandlas som en enhet. Nationen, politiken och kulturen är alla inom ramarna för denna 
enhet. Motsättningar inom enheten, så som mångfald eller motsägelser inom politiken, skapar 
splittring, konflikter och instabilitet (Hylland Eriksen 2002: 101, Goldmann 2008: 69-70, 
Martiniello 1995: 3). 
 
En av dessa motsättningar skapas i samhällsdebatten mellan olika ideal. Det finns idéer om att 
satsningar på internationella uppdrag har gjort att det nationella försvaret – försvaret av territoriet 
– har nedprioriterats. Detta representerar en motsättning mellan internationell solidaritet och fokus 
på den egna nationen. Att det finns representationer för ett synsätt som detta i den samhälleliga 
debatten skapar problem för legitimeringen av integrationspolitiken. Integrationspolitikens 
misslyckande skylldes på att under t.ex. 1970- och 1990-talen var det för stort fokus på att 
svenskar i grunden var av en särart, och invandrare av en annan (Kamali 2006: 349). 
Integrationismen har krävt likhet, en överlägsen eurocentrism och en underlägsen ”de Andra” 
(Tesfahuney & Grip 2007: 2). Även om politiken officiellt förkastat rasism har det ändå existerat 
en elitrasism inom vetenskap, politik, media, skolböcker etc. (Van Dijk 2005: 123) Kopplat till 
konceptet av nationalism har invandrare ändå setts som ett hot mot nationalstaten och den 
västerländska hegemonin, som en splittrande faktor av nationalstaten. Detta pekar på en 
motsättning mellan försvarspolitikens fokus på nationen och integrationspolitikens fokus på 
mångfald. Den största idéströmningen i integrationspolitiken är att Sverige har förändrats och 
anpassat sig efter globaliseringen, men ändå är kärnan densamma som förut (Goldmann 2008: 69-
70). SD står för en annan idé när de uttrycker tankesättet att invandrare är olika svenskar. De 
tycker även att mångfald medför splittring (Sverigedemokraterna.se 2014), vilket kan relateras till 
Martiniellos (1995: 1-3) tidigare forskning där mångfald medför en destabiliserande faktor för 
nationalstaten. SD vänder sig mot det multikulturella samhället för en stabil nationalstat 
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(Sverigedemokraterna.se 2014). Idealet är således likhet (jämför med Teshfahuney & Grips 
(2007: 1-2) integrationism) och svenskheten som basis för likheten. 
 
Ett annat exempel på motsättningar är att det finns en uppdelning i både försvars- och 
integrationspolitiken, att åberopa Kulturnationen – kultur och etnicitet – eller Statsnationen – 
rättsväsende och medborgarskap (de Cillia et al 1990) – för att legitimera politiken. SD hänvisar 
till Kulturnationen för att styrka sin ståndpunkt att vända sig mot det mångkulturella samhället för 
att skydda den svenska kulturen (Sverigedemokraterna.se 2014). Den andra sidan av 
integrationsdebatten hänvisar till Statsnationen – medborgarnas rättigheter och skyldigheter – för 
att argumentera för mångfald i samhället (Goldmann 2008: 69-70). Samtidigt hänvisas till 
Kulturnationen – gemensam historia och släktskap – för att legitimera nordiskt samarbete, men 
även till Statsnationen – beskydda stat och territorium. Vid en första anblick kan Kulturnationen 
ses som mindre politiskt legitim i och med dess svävande avgränsning, men begrepp från både 
Kultur- och Statsnationen används politiskt för att framställa den svenska nationen.  
 
Något som synts tydligt genom analysprocessen av den svenska identiteten i försvarspolitiken är 
en underliggande nationalism: en världsordning med självständiga nationalstater, ett hegemonisk 
Väst och ett underlägset Öst. Nationalstatens sammanhållning eller gemenskaphetskänsla präglas 
av den styrande gruppens kollektiva identitet, deras värderingar. Jämför detta med Hylland 
Eriksen (2002: 101) och Martiniellos (1995: 3) premiss att nationens, politikens och kulturens 
gränser är desamma. Den svenska politiken som presenteras av Goldmann (2008: 69-70) är 
dynamisk men lutar sig på den inneboende “svenskheten” som grundpelare; det är denna som får 
representera nationen, politiken och kulturen i Sverige. Denna världssyn, med tydliga 
uppdelningar mellan folk, talar för att folk har en inneboende särart – precis det synsätt som 
beskyllts för att ligga till grunden för integrationspolitikens misslyckande (De los Reyes & 
Kamali 2005: 3).  
 
6.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning 

 
Syftet för arbetet har varit att undersöka hur diskursen konstruerar nationell identitet och om detta 
utgör ett hinder för integrationspolitiken. Vi har därmed lagt fokus på hur den nationella 
identiteten konstrueras och inte hur den ser ut.  
 
Hur skapas den svenska identiteten i relation till försvarspolitiska hotbilder? 

De kollektiva identiteter som interagerar i diskursen stärker och legitimerar varandra likt sättet på 
vilket olika diskurser stärker och legitimerar varandra (Hall 2003: 127). Ett eventuellt Nato-
medlemskap legitimeras av hotbilder, och den nordiska gemenskapen legitimeras av upplevda 
kulturella gemenskaper. Uppdelningar mellan ”vi” som ska försvaras från hotfulla ”de Andra” 
ligger till grund för dagens nationalistiska världsordning. Försvaret ska försvara Sverige från hot, 
men utformningen av Försvaret beror på synen på dessa hot. Här är man oense, och Regeringens 
styrning är otydlig. Den underliggande hegemonin tar för givet att Sverige ska försvaras från hot, 
men hur detta ska gå till är otydligt. Hotbilder säger i och för sig vad som “inte är svenskt” snarare 
än vad som är det, men detta är även en mekanism för konstruerandet av nationell identitet 
eftersom det sätter gränser för vad som är och inte är “svenskt”. “Vi” Sverige tillskrivs positiva 
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egenskaper som demokrati och solidaritet medan “de Andra” Ryssland tillskrivs negativa 
egenskaper som hotfullhet och omoral eller “fel” sorts värderingar (dess nationalism beskrivs 
negativt som imperialism). 

Den kollektiva identiteten kräver även ett släktskap eller gemenskapshetskänsla, och denna stärks 
av hotbilder. Men nationell identitet skapas inte bara i relation till hotbilder, utan även i relation 
till andra nationer (de Cillia et al. 1990, Hall 2003:115). Exempel på hur Sverige definieras genom 
sin kontext är de roller eller subjektspositioner som interpelleras av dess medlemskap i t.ex. EU, 
FN och Norden eller i förhållande till USA och Nato. 

Hur påverkas identiteten av förändringar i hotbilderna? 

Politiken har förändrats med omständigheterna. Underliggande idéer som Ryssland som en 
traditionell fiende finns kvar, men blossar upp under olika omständigheter. Under stärkta hotbilder 
läggs mer resurser på det nationella försvaret och debatten intensifieras. De finns en konsensus om 
att Sverige ska försvaras, men politiska splittringar kring hur detta ska gå till. Det syns en 
förändring över tid som går från neutralitetspolitik till solidaritetspolitik, och detta beror på ett 
underliggande skifte i ideologi, vilken har kommit till på grund av förändringar i internationella 
omständigheter och hotbilder.  
 
Nationalidentiteten är kopplad till nationalstaten, vilken avgränsas av politik, kultur och 
territorium. Ökade utbyten mellan stater har gjort identitetsfrågan mer komplex och mångtydig. 
För Försvarsmakten har detta inneburit att svaret på frågan om vad Försvarsmakten är till för har 
förändrats. Särskilt motsättningen mellan alliansfrihet och solidaritetsförklaring, samt 
långsiktighet och kortsiktighet har lyfts fram i diskursen. Den nationella identiteten ses både som 
djupt rotad men föränderlig över tid, eller som en dynamisk och anpassbar process med en fast 
kärna.  Den ideologiska utvecklingen går från neutralt oberoende till solidariskt beroende, eller 
enhetlig nationalidentitet till mångtydig identitet.  

Vilken påverkan har identitetsskapandet på integrationspolitiken?  

En av grundpremisserna för försvarspolitiken är att nationen, politiken och kulturen är alla inom 
ramarna för nationalstaten. Motsättningar inom enheten, så som mångfald eller splittring, skapar 
instabilitet (Hylland Eriksen 2002: 98, Martiniello 1995: 1-3).. Därför blir ett skifte mot 
mångtydigare identiteter och solidaritetspolitik problematiskt eftersom det underminerar nationen 
som en självständig enhet. Detta pekar på en motsättning mellan försvarspolitikens fokus på 
nationen och integrationspolitikens fokus på mångfald. 

Det finns idéströmningar inom den svenska politiken vilka anser att splittring och mångfald hotar 
den svenska identiteten (Sverigedemokraterna.se 2014) medan andra strömningar anser att den 
svenska politiken är dynamisk nog att klara av detta utan att hota den svenska kärnan (Goldmann 
2008: 69-70). De ovan nämnda idéerna om migration, men även solidaritet, oberoende, 
långsiktighet, och kortsiktighet har istället splittrande faktorer. De splittrande faktorerna driver på 
uppluckringen av nationalstatskonceptet och ideologiska förändringar. Eftersom den nationella 
identiteten är starkt kopplad till nationalstaten sker det även en omdefinition av den nationella 
identiteten. Denna har blivit mer nyanserad av faktorer som ekonomiskt beroende (medlemskap i 
EU, FN) och migration. Goldmanns (2008: 69-70) argument gör gällande att den svenska 
politiken har en ”svensk” kärna men även dynamiska mångtydiga identitetsaspekter, vilket även 
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styrks av vår analys. De los Reyes & Kamalis (2005: 3) argument (att synen om ”inneboende 
särarter” har orsakat integrationspolitikens misslyckande) tyder på att ”kärnan” har varit för rigid 
och att den dynamiska inte varit tillräcklig. 

Implikationer för tidigare forskning 

Bakomliggande synsätt eller ideologier till diskursen har i analysen stått att finna i de politiska 
processer världen organiseras av. Den tydligaste processen som uppenbarats i den 
försvarspolitiska diskursen är de olika uttrycken för den övergripande nationalismen. Dessa 
politiska processer får sociala konsekvenser (Winther Jørgensen 2000: 56). Inom försvarspolitiken 
orsakar nationalismen konflikter mellan stater, men även samarbeten grundat på gemensamma 
värderingar för att förhindra dessa konflikter. Inom integrationspolitiken har konsekvenserna varit 
annorlunda; nationalistiska uttryck har bidragit till praktiker som förhindrar integration och 
jämlika villkor.  

Problemet som presenteras här är ett glapp mellan försvarspolitiken och integrationspolitiken. 
Idag legitimerar och stärker inte de försvarspolitiska och integrationspolitiska diskurserna 
varandra, utan har ett antagonistiskt förhållande och snarare blockerar varandra. Sociala relationer 
strävar efter en entydig diskurs, men den samhälleliga debatten legitimerar å ena sidan 
försvarspolitiken genom en underliggande nationalism, samtidigt som den motarbetar 
nationalistiska uttryck genom integrationspolitiken (det bör även poängteras att 
integrationspolitiken inte för den skull är fri från nationalistiska uttryck).  

Då sociala processer strävar efter entydighet, är frågan som framträder här hur den samhälleliga 
debatten ska bli entydig och legitim. Glappet mellan nationalism och lyckad integrationspolitik 
grundas i nationalismen och världsordningen. Det vore därför relevant att vidare forskning 
fokuserar på just detta glapp. Här finns det många tänkbara inriktningar som tar avstamp i vår 
studie, men gemensamt har de att de söker en lösning på integrationsdilemmat baserad på hur 
nationalism och mångfald ska samexistera på ett fredligt sätt. Ur ett diskursivt perspektiv utgör 
dock diskursen ramarna för hur människan förmår tala och tänka. Därför skulle vidare forskning 
även kunna fokusera på en möjlig lösning på integrationsdilemmat som ligger utanför diskursens 
ramar. Ett exempel på en sådan lösning antyddes i analysresultatet: att världsfred innebär 
avveckling av nationalstatsordningen och försvarsmakter (även om detta inte sågs som görbart). 
Avveckling är inte det enda möjliga spåret för vidare forskning. Eftersom vår studie undersökte 
diskursen och ramarna för diskursen kan vi inte uttala oss om vad som ligger utanför diskursen. 
Vidare forskning skulle kunna utforska detta.  
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