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Abstract 
The world is increasingly coalescing, ecologically, economically and 
culturally. Many problems can no longer be solved within the own 
state borders and the limitation of the territorial state is obvious. 
Jürgen Habermas means that a world domestic politic without a 
world government is what this progress need. Therefore it is 
important that national interests become less central and the 
solidarity between people is given priority in international relations. 
The focus of this thesis is therefore a critical discourse analysis of 
the current position of the internationalisation of Swedish security 
and defence policy. The discourse analysis shows that the morality 
and solidarity is described as important issues for the increasing 
Swedish international military engagement. One conclusion of the 
discourse is that the peace no longer is something that Sweden 
retains on it’s own. Instead the peace is secured in co-operation with 
other states. Hence, in the presence of the future, it’s interesting to 
consider Immanuel Kants thought, zum ewigen Frieden. 
 

Nyckelord 
Försvarspolitik, säkerhetspolitik, solidaritet, Habermas, Kant 
 
Keyword 
Defence policy, security policy, solidarity, Habermas, Kant 

 



 

Upphovsrätt 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess 
framtida ersättare – under en längre tid från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och 
en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt 
bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av 
upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 
detta tillstånd. All annan användning av dokumentet 
kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera 
äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det 
lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli 
nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed 
kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna 
sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller 
presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som 
är kränkande för upphovsmannens litterära eller 
konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University 
Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/ 



 

Förord 
Inför framtiden finns ett antal frågor av stor betydelse. En av 
dessa är hur världen skall bli en trygg och säker plats. Svaren 
måste sökas gemensamt eftersom vi är beroende av varandra., 
det behövs helt enkelt mer samarbete mellan människor och 
mellan stater. Min förhoppning med den här uppsatsen är att 
väcka ett intresse kring utvecklingen av den svenska försvars- 
och säkerhetspolitiken, då den är en viktig del i sammhanget. 
Framtiden är inte given utan konstueras kontinuerligt. Därför 
kan vi också påverka hur världen kommer att se ut.  
 
Det resultat som nu finns att läsa hade inte funnits utan hjälp av 
flera personer. Några är emellertid väl värda ett särskilt 
omnämnande. Min handledare Mathias Martinsson, som genom 
en aldrig sinande entusiasm inspirerat när det varit motigt och 
som med konstruktiv kritik har gjort det möjligt att tänka i nya 
banor. Cecilia, som synat språket i sömmarna. AnnaCarin, som 
funnits där och hjälpt till med funderingar och formuleringar. 
Tack.  
 

Daniel Johansson 
Stockholm juni 2004
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Inledning 
I mångt och mycket exponerar försvars- och säkerhetspolitiken 
samhällets värderingar. I Sverige ska det militära försvaret freda 
det svenska territoriet, försvara vår demokrati och de 
värderingar, värden, som är Sverige. Till sin hjälp har försvaret 
tillsammans med polisen våldsmonopol, ett av samhället 
sanktionerad möjlighet men också skyldighet att bruka våld till 
försvar för vårt gemensamma samhälle. Under senare år har 
Sveriges riksdag sagt att en av försvarets huvuduppgifter ska vara 
att delta i internationella insatser. Officersförbundet har sagt att: 
 

Internationaliseringen gör att Sverige numera kanske 
oftare försvaras genom en insats utanför rikets gränser 
än i kustlinjen.1  

 
ÖB Håkan Syrén har förtydligat det med att ”Det svenska 
försvaret vaktar Europa.”2 Då vi försvarar Sverige någon 
annanstans än i Sverige vad är det vi försvarar? Vad är vi beredda 
att offra, vilka principer står vi upp för, och vilka värden står på 
spel? Förändringen är påtaglig och sker relativt snabbt, försvars- 
och säkerhetspolitiken står inför ett paradigmskifte. I många 
delar är det här en undanskymd diskussion, vem idag är 
intresserad av försvarspolitik? Idag riktas blickarna mot det som 

                                                           
1 Lars Fresker, mfl, Officersförbundet: ”Fel att tvinga officerare till 
utlandstjänst”, DN-debatt, 2001-09-27 
2 ÖB Håkan Syrén kommenterar det svenska försvarets uppgifter i en 
intervju med Niklas Ekdahl, TV 8 2004-03-01 
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kallas för ”globaliseringen” eller ”kampen mot terrorism” vad nu 
dessa abstrakta termer rymmer.  Det har också påtalats att 
världen är mer komplex idag än tidigare. Det finns inte som 
tidigare några  vattentäta skott mellan olika politiska områden, 
handels- bistånds- miljö- utrikes- försvarspolitik glider in i 
varandra. Jag menar att ett ökat internationellt militärt 
engagemang är en väsentlig del av en förändrad världsbild och en 
del av den  globalisering som pågår. Det är mycket intressant att 
följa denna utveckling och det är förvånande att denna 
utveckling röner så liten uppmärksamhet. Inte minst eftersom 
den reser många olika frågor och påverkar vår uppfattning om 
vilka värden som bör försvaras. Min förhoppning är att kunna 
kasta ljus över några värden som är centrala i den här 
utvecklingen genom att studera den svenska försvars- och 
säkerhetspolitiken.  

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med en kortfattad introduktion till den svenska 
säkerhetspolitiken, hur den har sett ut och hur det har vuxit fram 
en förändrad syn på krig och konflikter. Med den bakgrunden 
kan uppsatsens syfte och frågeställning preciseras. Därefter 
kommer jag att med stöd av Jürgen Habermas beskriva hur 
synen på nationalstaten förändrats. Sedan följer ett exempel på 
vad som brukar anges som den första humanitära interventionen, 
Natos bombningar av Serbien och Kosovo. I nästa kapitel följer 
en beskrivning av det diskursanalytiska angreppssättet. Därefter 
påbörjas analysdelen som sker i två steg. Den inleds med en 
analys av hur den svenska säkerhetspolitiska diskursen i mitt 
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material ser ut, för att sedan övergå i en analys av begrepp och 
motsättningar inom diskursen. Avslutningsvis lyfter jag fram 
några reflektioner som jag finner särskilt betydelsefulla inför 
framtiden. 

Tillbakablick och nutid 
För att sätta in den svenska säkerhetspolitiken i ett sammanhang 
kommer jag att ge en kortfattad historisk beskrivning över hur 
svensk säkerhetspolitik har sett ut. Jag kommer också att kort 
beskriva den förändring som skett internationellt sedan kalla 
kriget upphörde och hur det har påverkat synen på konflikter 
och interventioner. 
 
Den förändring som sker i omvärlden påverkar Sveriges 
säkerhetspolitiska läge. Det har inneburit att riksdagen enats om 
att det inte finns något invasionshot mot Sverige närmaste 10 
åren. Det finns ingen fiende som har förmågan eller den politiska 
viljan till detta. Det gamla invasionsförsvaret är därför mitt uppe 
i en omstrukturering och ska inrikta sig mot ”nya hot” som 
terrorism, kryssningsmissiler och attacker med biologiska och 
kemiska vapen. Samhället anses också vara mer sårbart i takt 
med att vi är allt mer beroende av elektricitet och tele-
kommunikation och dessa hot är mer reella än ett väpnat 
angrepp. Därför är det viktigt att höja beredskapen mot det som 
kan skada vår infrastruktur. 
 
Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen är också en 
betydelsefull förändring för den svenska säkerhetspolitiken. En 
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gemensam utrikes- och säkerhetspolitik är på framväxt inom EU 
och beslut har tagits att EU inom 60 dagar ska kunna sätta in en 
snabbinsatsstyrka i ett konfliktområde. Den består av 60 000 
man och har en uthållighet på ett år. Sverige bidrar med resurser 
från alla vapenslag. Sveriges medlemskap i EU och det nära 
samarbetet som idag finns med Nato innebär en allt högre grad 
av integration med vårt närområde. 
 
Ett kapitel i svensk säkerhetspolitik som också är av central 
betydelse är neutraliteten. Neutraliteten har en lång historia och 
har aktivt präglat det sätt på vilket Sverige har agerat i relation till 
omvärlden. Det är den säkerhetspolitiska doktrinen som 
beskriver detta och den omformulerades 1992 samt så sent som i 
februari 2002. Dessförinnan hade Sverige lutat sig på samma 
doktrin sedan 1950-talet. 2002 ströks begreppet neutralitet och 
ersattes med formuleringen att Sverige skall vara militärt 
alliansfritt. En orsak som angavs var att det inte var troligt att 
Sverige i och med sitt EU medlemskap skulle ställa sig neutral i 
en konflikt i vårt närområde. I stället poängteras vikten av att 
genom samarbete stärka säkerheten i vårt närområde. Däremot 
är Sverige alltjämt militärt alliansfritt. Inom socialdemokratin har 
neutraliteten och numera alliansfriheten setts som en hörnpelare 
inom säkerhetspolitiken. Detta medan moderaterna och 
folkpartiet ser Nato som ett naturligt näst steg. Neutraliteten 
syftade till att under kalla kriget hålla Sverige utanför en 
stormaktskonflikt. Neutraliteten har också varit föremål för 
häftig debatt. Inte minst har det funnits kritik kring huruvida 
Sverige i praktiken verkligen varit neutrala.  
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Det är även viktigt att känna till att Sverige har en lång tradition 
av att skicka militärtrupp utomlands för olika uppdrag i FN:s 
regi. Främst som observatörer i fredsbevarandeoperationer som i 
exempelvis Kongo, Cypern, Libanon, forna Jugoslavien och 
Afghanistan. Sverige hade också fältsjukhus på plats under 
Gulfkriget. Under de senaste uppdragen har Sverige varit 
underställda Natobefäl som på uppdrag av FN genomfört olika 
insatser. Detta var något som tidigare var otänkbart med tanke 
på neutraliteten. Sverige brukar för övrigt anses mer kompatibelt 
mot Natos standards vad gäller utrustning och ledningsförmåga 
än många Natomedlemmar själva. Dessa operationer har 
emellertid inte alltid varit så fredliga. Det brukar heta att Sverige 
inte har befunnit sig i krig på 200 år och det är riktigt. Sverige har 
förskonats väpnade konflikter inom vårt lands gränser. Däremot 
har svenska soldater varit inblandade i strider sedan dess. 
Tidigare överbefälhavaren (ÖB) Johan Hederstedt har sagt att 
svenska soldater på FN-uppdrag i Kongo-Kinshasa har utkämpat 
de hårdaste striderna på 40 år. Striderna var mycket blodiga, ett 
20-tal motståndare dödades, och man var mycket nära egna 
förluster.3 Det är således inget nytt fenomen att skicka 
militärpersonal utomlands utan det nya är den ökade 
ambitionsnivån. 

                                                           
3 Thomas Höjeberg, Svensk styrka i strider där 20 dödades, Dagens 
Nyheter 2003-11-22 
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Nya krig och konflikter 

De senaste årens snabba förändringar inom världspolitiken har 
även påverkat världens väpnade konflikter. Konflikter och krig 
har ändrat karaktär, det finns anledning att tala om nya krig.4 De 
flesta konflikter i vår omvärld idag är inomstatliga, ofta av etnisk 
karaktär, och präglas av kaos. Rwanda är ett exempel på denna 
typ av konflikt. 
 
Efter kalla kriget finns det inte längre någon maktbalans som kan 
rubbas då USA står som enda supermakt. Det har gjort att 
omvärlden har agerat i konflikter på ett sätt som hade varit 
otänkbart under kalla kriget. Under konflikten i Kosovo 1999 
agerade Nato, med USA i spetsen, utan stöd av FN, likaså i Irak 
2003. Konflikterna har kallats humanitära interventioner. Dessa 
interventioner syftar till att tvinga ett land att välja en väg som 
man annars inte hade gjort. För USA:s del har humanitära 
intressen definierats som att skydda och stödja demokrati och 
säkerhet samt spridandet av amerikanska värden, men även som 
att bekämpa terrorism, spridandet av massförstörelsevapen och 
bekämpning av narkotikahandel, menar Karin von Hippel.5 USA 
har på senare år agerat på detta sätt för att införa, alternativt 
återinföra, demokratin och dess värden med våld, ”democracy by 
force.” För att förhindra och förebygga väpnade konflikter har 
FN tidigare genomfört fredsbevarande operationer för att med 
samtycke från de stridande parterna övervaka vapenstillestånd 
och fredsprocesser. FN:s säkerhetsråd har också bemyndigat ett 
                                                           
4 Mary Kaldor, Nya och gamla krig, Göteborg 2000 



7 

ingripande då Irak ockuperade Kuwait  med det påföljande 
Gulfkriget, en fredsframtvingade operation.  
 
En intressant utveckling av nya konflikter och interventioner är 
att i dessa nya krig mobiliserar USA och västvärlden opinioner, 
inte massor av soldater, menar Michael Ignatieff. För att med 
framgång föra ett krig måste hemmaopinionen stödja kriget. Det 
innebär att kriget utkämpas med begränsade insatser med 
precisionsvapen för att minimera egna förluster och att 
kontrollen över information är mycket viktig. Det totala kriget 
där hela samhället mobiliserades är inte längre aktuellt. Det nya 
kriget utspelar sig långt bort samtidigt som det tränger in i 
vardagsrummet genom tv-apparater. Kriget finns inte i vardagen 
utan det har, för att ta Ignatieffs begrepp, blivit virtuellt.6 Det vill 
säga för de som är kvar hemma i tv-soffan. För de som är på 
plats är kriget i högsta grad påtagligt. Då stater agerar och 
intervenerar med hänvisning till värderingar och humanitära 
värden finns en rad intressanta frågeställningar. Nya 
precisionsvapen gör att kriget hamnar längre bort från 
hemmaopinionen och blir mindre verkligt. Ignatieff undrar ifall 
en demokrati då har lättare att ta till vapen, att det blir politikens 
förlängning med andra medel? Han undrar också ifall 
användandet av begrepp som humanitär och mänskliga 
rättigheter inte bara är ett sätt att skapa opinion för ett krig, och 
om interventionerna syftar till att försvara de mänskliga 

                                                                                                                
5 Karin von Hippel, Democracy by force, Cambridge 2001 s. 3 
6 Michael Ignatieff, Det virtuella kriget – Kosovo och därefter, 
Göteborg 2000 
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rättigheterna, eller kan det finnas andra intressen som står på 
spel?  
 
Det intressanta är ifall Sverige och andra länder verkligen vill 
försvara mänskliga rättigheter och humanitära värden. Ifall det är 
värden som skall förvaras vilka principer är så viktiga att man är 
villig att riskera egna medborgares liv. Finns det kanske andra 
skäl än omsorg om humanitära värden till varför Sverige vill öka 
ambitionen på det internationella området?  

Syfte och frågeställning 
Utvecklingen på det säkerhetspolitiska området har varit 
dramatisk under senare år. Det har funnits en diskussion om att 
omfattande brott mot mänskligheten, som folkmord, måste 
förhindras. Då räcker det inte alltid med fredsbevarande 
operationer utan det kan vara nödvändigt med fredsframtvingade 
operationer för att skydda människor. Mot denna bakgrund har 
EU byggt upp en krishanteringsförmåga som innefattar både 
militära och civila dimensioner. EU har också börjat samordna 
en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Som medlem av 
unionen påverkas Sverige i hög grad av den utvecklingen. Likaså 
har förändringen av det svenska försvaret accelererat de senaste 
åren. Försvaret omstruktureras från ett invasionsförsvar till ett 
insatsförsvar rustat att möta ”nya hot”. Det är den största 
omställningen av det svenska försvaret på hundra år, försvaret 
stöps om i grunden. Omställningen innebär en rad nya uppgifter 
för försvaret och svensk säkerhetspolitik, nya prioriteringar görs 
och den politiska värderingen omprövas. Det har inneburit att de 
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internationella insatserna har prioriterats och blivit en av 
försvarets huvuduppgifter. Jag menar att den här förändringen 
gör det intressant att studera hur internationaliseringen av det 
svenska försvaret har framställts av politiska debattörer de 
senaste åren. Vilka är de motiv som framförs för ett ökat 
internationellt engagemang?  
 
Syftet med den här uppsatsen är således att undersöka hur 
förändringen och internationaliseringen av svensk försvars- och 
säkerhetspolitik gestaltas av politiska debattörer. 
Internationalisering av den svenska säkerhetspolitiken reser 
nämligen en rad intressanta frågeställningar: 
 

• Varför är det viktigt att Sverige deltar i internationella 
insatser, vad är det som ska uträttas och hur skall det 
åstadkommas?  

• Vilken roll spelar det förändrade omvärldsläget och  de 
”nya hoten” för den här utvecklingen?  

• Är den här internationaliseringen en del av en förändrad 
syn på nationalstaten och därmed vad som är viktigt att 
försvara?  

• Vad innebär begrepp som solidaritet och ansvarstagande 
för de olika aktörerna?  

• Finns det motsättningar i diskursen mellan centrala 
begrepp, olika tankar och idéer? 
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Avgränsning 

Ett stor och bred fråga som internationaliseringen av svensk 
försvars- och säkerhetspolitik behöver avgränsas för att bli 
hanterbar inom ramen för uppsatsen. Ett forum som ger en 
relativt bred bild kring den här utvecklingen är Dagens Nyheters 
debattsida och det är anledningen till att jag valt att utgå från den 
arenan. Detta därför att DN-debatt är en viktig politisk arena för 
utrikes- och försvarspolitik, politiken presenteras, kritiseras och 
debatteras. Det är en arena som främjar en friare diskussion, och 
som till sin form är polemisk samtidigt som det begränsade 
utrymmet gör det nödvändigt att tydliggöra politiska 
ställningstaganden. En aspekt av debattsidan är att det är en 
tämligen begränsad skara som har tillträde till sidan och på 
särskilda premisser. Den representerar dock en bredd av olika 
politiska åsikter. Det är en rad olika personer som gör sina röster 
hörda, från olika intresseorganisationer till politiker, tidigare 
tjänstemän, experter och ministrar. I fokus har varit ett 30-tal 
artiklar de senaste sex åren, från 1998 till 2003. Under denna 
period har flera viktiga händelser inträffat, framför allt Natos 
ingripande i Kosovo 1999. En händelse som starkt påverkat den 
svenska politiken, men även synen på militära interventioner 
internationellt. Exemplen kring Kosovokonflikten tydliggör den 
förändring som har skett internationellt, kring statens moraliska 
ansvar och nationalstatens suveränitet. Det är därför intressant 
att ta del av diskussionen som förekommit kring interventionen 
eftersom det i framtiden kan vara aktuellt med ett svenskt 
deltagande i liknande konflikter. Vägledande i urvalet av artiklar 
har varit att ta med sådana som har kunnat knytas till den 
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svenska utlandsstyrkan. Vid några enstaka tillfällen förekommer 
material från andra arenor som jag tycker har tydliggjort en 
aspekt av diskursen. Viktigt att ha i åtanke är att de slutsatser 
som jag drar i den här uppsatsen baseras på detta tämligen 
begränsade empiriska material.  

Förändrad syn på nationalstaten 
Den svenska fokuseringen på internationellt deltagande i militära 
operationer kan ha en förklaring i en förändrad syn på 
nationalstaten. Jürgen Habermas menar att det idag finns andra 
gränser än de territoriellt nationalstatliga.7 Detta får 
konsekvenser för hur stater agerar i den nya världsordningen och 
dess syn på demokrati och gemensamma intressen. 
Nationalstaten är inte längre lika viktig utan vi rör oss mot en 
postnationell konstellation. I en sådan värld är 
världsmedborgerlig solidaritet viktig. Kanske kan en sådan 
tankegång spåras i den svenska diskursen. Habermas tankar kring 
detta är intressanta eftersom det belyser varför stater agerar på 
ett annat sätt och prioriterar annorlunda än tidigare. Slutligen 
kommer jag också belysa hur interventionen i Kosovo har 
diskuterats. Det är ett exempel på hur intervention i andra stater 
har förändrat synen på nationalstatens gränser och suveränitet. 

                                                           
7 Jürgen Habermas, Den postnationella konstellationen, Göteborg 
2001 
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Förändrad nationalstat 
Världen förändras och den internationella politiska och 
ekonomiska utvecklingen som är delar av globaliseringen får 
konsekvenser för nationalstaten. Immanuel Wallerstein ägnar sig 
åt de stora och långa historiska drag som utmärker olika 
världssystem.8 Han menar att det kapitalistiska världssystemet 
närmar sig sin död i och med att systemet självt håller på att 
uttömma sina möjligheter. Den ekologiska katastrof som närmar 
sig är en del som gör att dagens system kommer att hamna i kris, 
och som gör en ny världsordning oundviklig inom de närmaste 
decennierna. Wallerstein ser två möjliga alternativ; antingen rör 
vi oss mot en värld som i likhet med dagens är hierarkisk och 
som tillåter privilegier och polariseringar eller mot en värld som 
är relativt demokratisk och jämlik. Vilket det blir är omöjligt att 
säga idag. 
 
Jürgen Habermas menar också att världen förändras och han 
hoppas på en utveckling mot en demokratisk och mer jämlik 
värld. I en sådan värld skulle man betrakta varandras intressen 
som gemensamma och på samma sätt som inrikespolitiken 
fungerar inom nationalstaten skulle politiska beslut komma till 
uttryck i en världsinrikespolitik. Han menar att nationalstaten i 
och med den politiska och ekonomiska utveckling utsätts för 
påtryckningar, och ser en utveckling mot en postnationell era där 
nationalstaten delvis spelat ut sin roll. Det är en del av den 
globaliseringsprocess som pågår vilket gör den territoriellt 

                                                           
8 Immanuel Wallerstein, Liberalismens död, Stockholm 2001 
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förankrade nationalstaten mindre viktig för att fatta politiska 
beslut som tar hänsyn till allas gemensamma intressen.9 För att 
trygga de välfärdstater som vuxit fram i Europa och hålla den 
ekonomiska globaliseringen i schack är det nödvändigt med ett 
ökat internationellt samarbete bortom nationalstaten, menar 
Habermas. Projekt som exempelvis EU utgör en sådan politisk 
arena. EU kan sägas vara en aktör som grundas i nya överstatliga 
institutioner. En regim av det här slaget resulterar i ”större 
politiska enheter med hierarkiskt uppdelade ansvarsområden.”10 
EU blir inte bara en ekonomisk aktör utan också en fråga om att 
på andra områden integrera arbetet för en europeisk demokrati. 
Samarbetet mellan stater är således mer djupgående och påverkar 
demokratin som tidigare haft sin hemvist i nationalstaten. Det är 
i nationalstaten som samhället tidigare har kunnat påverka sig 
självt i den riktning man önskat. 
 

Hittills är det också bara inom ramen för nationalstaten 
som föreställningen om ett demokratiskt organiserat 
samhälle, som med en av sina delar reflexivt kan inverka 
på sig själv som helhet, har kunnat göra sig gällande. 
Denna konstellation ifrågasätts idag av den utveckling 
som ägnas stor uppmärksamhet under beteckningen 
’globalisering’.11  

 
Den möjligheten håller på att brytas sönder av globaliseringen, 
som får till följd att nationalstaten blir allt mer beroende av andra 
                                                           
9 Habermas, 2001 s. 39 f 
10 Habermas, 2001 s. 25 f 
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staters agerande. Föreställningen om att ett demokratisk samhälle 
är möjligt att bygga utanför nationalstaten är begränsad. 
Habermas menar att:  
 

eftersom det bara är inom nationella ramar som idén om 
ett samhälle som demokratiskt inverkar på sig självt har 
implementerats på ett trovärdigt sätt så framkallar 
inträdet i den postnationella konstellationen den 
dämpande oro och upplysta rådlöshet som vi idag kan 
iaktta på våra politiska arenor.12 

 
Habermas menar att just globaliseringens ekonomiska del har en 
baksida. Den riskerar att underminera politikernas makt till 
förmån för det internationella kapitalet vilket får följder för 
demokratin. Detta eftersom andra aktörer i större utsträckning 
än de nationellt folkvalda politikerna får inflytande över beslut 
som omfattar nationalstatens alla medborgare. Globaliseringens 
ekonomiska sida utgör en fara för de nationalstatliga formerna 
för demokratins institutionalisering. En del av lösningen på det 
problemet är ett ökat samarbete mellan nationalstater för att 
säkerställa ett politiskt inflytande. Den ekonomiska aspekten är 
en viktig del i varför stater söker samarbete internationellt, vilket 
också får konsekvenser på andra politiska områden som 
säkerhetspolitik. 

                                                                                                                
11 Habermas, 2001 s. 33 f 
12 Habermas, 2001 s. 34 



15 

Andra gränser 
Territorialstaten har sina begränsningar i en värld som 
sammanflätas allt mer både ekologiskt, ekonomiskt och 
kulturellt. Många problem kan inte längre lösas inom det egna 
landets gränser. Nationalstaten påverkas och är beroende av vilka 
beslut som fattas i omvärlden av andra stater, företag och 
organisationer. Exempelvis är kampen mot terrorism en 
gemensam fråga och ingenting som kan bekämpas av en stat 
ensam, här behövs samarbete. Denna utveckling innebär att vad 
som är nationalstatliga angelägenheter  förändras. Det innebär 
också att en stats sociala och territoriella räckvidd allt mer sällan 
sammanfaller med de människor och områden som potentiellt 
drabbas av följderna av  politiska beslut. Det blir allt ovanligare 
att de ansvariga och de drabbade är samma personer. Därför 
behöver samhället andra möjligheter för att kunna nå inflytande 
över beslut som påverkar invånarna. Habermas menar att då 
nationalstaten diskuteras, och därmed territorialstaten, måste 
man se det som att territorialstaten bara har varit en behållare för 
samhället under vissa förutsättningar. I den postnationella eran 
finner samhället därför nya vägar för politiska beslut. Militära 
och ekonomiska nätverk som exempelvis Nato och OECD 
skapar vid sidan av nationalstaten ”andra” gränser som ur det 
egna nationella perspektivet blir nästan lika betydelsefulla som 
det egna territoriets gränser.13 Habermas konstaterar att:  
 

                                                           
13 Habermas, 2001 s. 44 
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trots att statsmaktens suveränitet och våldsmonopol 
formellt sätt är intakta, ifrågasätter det ökade ömsesidiga 
beroende som präglar världssamhället premissen att den 
nationella politiken territoriellt, inom landets gränser, 
överhuvudtaget fortfarande kan bestämma det nationella 
samhällets faktiska öde.14  

 
För Sveriges vidkommande är detta mycket intressant. Från att 
hårt ha hållit på den svenska neutraliteten som bland annat 
utgjorde ett hinder för ett EG-medlemskap är Sverige idag 
medlem i EU och bedriver ett intimt samarbete med Nato. Även 
Sveriges gränser luckras upp och får ny innebörd. Denna 
utveckling bort från territorialstaten med nya nätverk och en 
förändrad syn på gränser borde rimligen återspeglas i den 
svenska diskursen. Det kan mycket väl vara en förklaring i skiftet 
från ett i huvudsak territorialförsvar till ett försvar inriktat på 
internationella insatser. Då nationalstatens gränser urholkas 
borde det också  påverka synen på staters suveränitet. Principen 
om att inte blanda sig i andra staters inre angelägenheter blir inte 
lika viktig ifall det som händer i andra stater påverkar den egna 
staten. 
 
Sveriges medlemskap i EU är en mycket viktig faktor i synen på 
förändrade gränser. Habermas menar att samanhållningen i olika 
grupper, såväl som familjer, stadsdelar, imperier eller stater kan 
grundas i två former av socialt handlande: ”nätverk” och 
”livsvärldar” där den ena kan vara mer eller mindre stark. 

                                                           
14 Habermas, 2001 s. 43 
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Nätverket består av en funktionell integration där nyttan har stor 
betydelse. I livsvärlden spelar däremot gemensamma värderingar 
en större roll. En sociala integration av livsvärlden hos kollektiv 
kan leda till ett utvecklande av en gemensam identitet. ”Denna 
integration etableras via samförstånd, intersubjektivt delade 
normer och gemensamma värden.”15 Jag menar att det är vad 
EU-projektet i många delar handlar om. Genom diskussion 
skapas samförstånd och positioneringar mellan medlemsländerna 
som gör att det går att tala om en värdegemenskap och möjligen 
också om en gemensam identitet. EU har också en funktionell 
betydelse, men viktigare är kanske den sociala integrationen som 
samarbetet innebär. Integrationen påverkar de olika 
medlemsländernas politiska ställningstagande. Det är intressant 
att se i vilken grad denna sociala integration framträder hos 
debattörerna i mitt material och hur de relaterar till EU.  

Världsinrikespolitik 
Habermas ser i utveckling mot den postnationella 
konstellationen ett behov av en ny politik. För att komma till 
rätta med globala problem behövs en reglering av det otyglade 
världssamhället. Habermas vision är en politik som omfördelar 
bördorna:  
 

detta kan bara åstadkommas på grundval av en hittills 
frånvarande världsmedborgerlig solidaritet, som 
visserligen inte skulle ha samma bindande kraft som den 

                                                           
15 Habermas, 2001 s. 57 
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medborgerliga solidaritet som växt fram inom 
nationalstaterna.16  

 
Någon sådan världsmedborgerlig solidaritet finns inte idag. 
Habermas menar att inte ens en världsomspännande konsensus 
för de mänskliga rättigheterna kan utgöra någon egentlig 
motsvarighet till den starka statsmedborgerliga solidaritet som 
vuxit fram inom de nationella ramarna. Detta eftersom den 
statsmedborgerliga solidariteten alltid har sina rötter i en specifik 
kollektiv identitet som grundas på en komplex kulturell och 
historisk gemenskap. Den statsmedborgerliga solidariteten och 
identiteten utgörs av en aktiv solidaritet människor emellan vilket 
bland annat manifesteras i välfärdstatens fördelningspolitik. En 
sådan utveckling är inte omöjlig att åstadkomma globalt men 
idag saknas den etisk-politiska dimension som krävs i 
världssamhällets politiska kultur för att det skall bli möjligt. Den 
världsmedborgerliga solidariteten har istället en reaktiv karaktär, 
den kosmopolitiska samanhållningen bygger på den upprördhet 
vi känner inför att mänskliga rättigheter kränks. Den solidariteten 
grundas till skillnad från den statsmedborgeliga bara på den 
moraliska universalism som kommer till uttryck i de mänskliga 
rättigheterna.17 Det avgörande är emellertid inte skapandet av en 
global identitet. Utan istället är det viktigare att bortse från det 
nationella intresset. De mänskliga rättigheterna kan utgöra en 
grund för en känsla av samhörighet och därmed en global 
världsmedborgerlig solidaritet, om än inte en gemensam 

                                                           
16 Habermas, 2001 s. 29 
17 Habermas, 2001 s. 85 
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identitet. Det är tillräckligt för att vi ska se fördelen i att inte i 
första hand tänka i termer av det nationella intresset utan i det 
gemensamma intresset. I en sådan värld där solidariteten mellan 
människor är viktigare än nationella intressen behövs en 
världsinrikespolitik utan världsregering. För en sådan utveckling 
reser Habermas två frågor:  
 

Hur är (a) en demokratisk legitimering av beslut som 
fattas utanför den statliga organisationsramen möjlig? 
Och under vilka förutsättningar kan (b) de globalt 
handlingsdugliga aktörernas självförståelse förändras 
dithän att staterna och de överstatliga regimerna i högre 
utsträckning ser sig själva som medlemmar av en 
gemenskap som inte har något annat val än att ta hänsyn 
till varandras intressen och att tillvarata allmänna intressen?18  

 
Vad gäller andra frågan så menar Habermas att man inte kan 
förvänta sig en perspektivförskjutning inom internationella 
relationer till en världsinrikespolitik ifall inte också befolkningen 
själva värdesätter en sådan förändring.19 Styrande politiker måste 
få gehör för sin politik för att bli omvalda. Opinionsbildning är 
därför av stor vikt ifall politiker vill få till stånd en sådan 
förändring. Därför är det intressant att se hur 
internationaliseringen av det svenska försvaret motiveras i 
diskursen. Det är tänkbart att det handlar om en förskjutning 
mot en syn där Sverige är en del av en gemenskap där det är 
nödvändigt att ta hänsyn till varandras intressen och därmed 
                                                           
18 Habermas, 2001 s. 87 
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tillvarata allmänna intressen. Det skulle också kunna utgöra ett 
tänkande kring en världsmedborgerlig solidaritet där det 
nationella intresset spelar en mindre roll för beslutsfattande. 

En humanitär intervention – Exemplet 
Kosovo  
Habermas idé kring att ta hänsyn till varandras intressen och 
tillvarata andras intressen är intressant i förhållande till 
utvecklingen kring humanitära interventioner. Det skulle kunna 
tolkas som ett uttryck för en världsmedborgerlig solidaritet men 
också som ett själviskt säkerställande av den egna statens 
nationella intressen och säkerhet. Det reser också frågor kring 
staters suveränitet och en förändrad syn på gränser. Natos 
ingripande i Kosovo och forna Jugoslavien 1999 är ett 
betydelsefullt exempel på detta. Därför ska jag belysa några 
aspekter av diskussionen kring interventionen. För Sveriges del 
är den här konflikten viktig. Sverige uttryckte sin förståelse och 
gav sitt politiska stöd till operationen även om Sverige inte deltog 
aktivt under den pågående konflikten.20 Detta trots att 
interventionen saknade mandat från FN, något som Sverige 
annars fäster stor vikt vid. 
 

                                                                                                                
19 Habermas, 2001 s. 89 
20 Statsminister Göran Persson säger bland annat i krigets 
inledningsskede att: ”Nato:s beslut att genomföra bombningar har 
uppenbarligen fattats i syfte att förhindra en ny humanitär katastrof 
och för att återupprätta fred i området.” Pressmeddelande från 
regeringskansliet 1999-03-24 
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Alex Callinicos menar att kriget på Balkan 1999 utgjorde en ny 
era inom internationell politik, det var det första humanitära 
kriget. Nato kränkte Jugoslaviens suveränitet på humanitära 
grunder för att säkerställa den fysiska säkerheten och politiska 
rättigheterna för Kosovaalbanerna.21 Det nya bestod i att Nato 
agerade utan mandat från FN och säkerhetsrådet.22 Förespråkare 
för Natos agerande menar att detta var ett steg på vägen mot en 
acceptans av universella mänskliga rättigheter och ett försvar av 
dessa. Habermas ansåg att det skulle kunna ”utgöra ett 
avgörande steg på vägen från den klassiska folkrätten till ett 
världsmedborgarsamhälles kosmopolitiska rätt.”23 I diskussionen 
har det funnits en skillnad i en principiell diskussion om det är 
riktigt att ingripa och inskränka ett lands suveränitet för att 
förhindra humanitära umbäranden och en diskussion kring hur 
det ska ske i praktiken. Mycket av kritiken mot ingripandet har 
inriktat sig mot det humanitära perspektivet i förhållande till det 
humanitära resultatet. Ett argument för en intervention var att 
minska det humanitära lidandet, men i praktiken blev utfallet ett 
annat. Edward Said påpekar att:  
 

Morality teaches that, if one wants to intervene to 
alleviate suffering or injustice (this is the famous idea of 
humanitarian intervention which so many Western 
liberals have dragged out as an excuse for the bombing 

                                                           
21 Alex Callinicos, The Ideology of humanitarian intervention, i 
Masters of the Universe? Ed. Tariq Ali, New York 2000 s. 175 
22 Callinicos, s. 182 
23 Jürgen Habermas, Bestialitet och humanitet, Ord och bild  
nr. 3 1999 
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war), then one must make sure first of all that by doing 
so the situation will not be made worse.24 

 
Said menar att utfallet blev just detta, situationen blev mycket 
värre. Callinicos hävdar att konflikten förvandlades från ett 
otäckt men lågintensivt krig till en fullskalig humanitär katastrof, 
han konstaterar att kriget startades för att sägas förhindra en 
etnisk rensning av Kosovoalbaner för att sluta med en etnisk 
rensning av Kosovoserber.25 Många kritiker menar att detta 
ingripande i själva verket inte handlade om humanitär omsorg 
och således inte var ett utryck för en väg mot Habermas 
världsinrikespolitik. Ändå argumenterades det i en humanitär 
diskurs i termer av demokrati, mänskliga rättigheter och 
humanitär omsorg.26 Storbritanniens premiärminister Tony Blair 
menade att det för de liberala demokratierna inte handlade om 
klassisk realism och därmed den egna statens intresse utan:  
 

by a more subtile blend of mutual self interest and moral 
purpose in defending the values we cherish. If we can 
establish and spread the values of liberty, the rule of law, 
human rights and an open society then that is in our 
national interests too.27  
 

                                                           
24 Edward Said, The treason of the intellectuals, i Masters of the 
Universe? Ed. Tariq Ali, New York 2000 s. 342 
25 Callinicos, s. 185 
26 Callinicos, s. 176 
27 Callinicos, s. 183 
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Det stämmer också överens med Habermas syn, att stater bör se 
till allmänna intressen. Men de egentliga skälen för att 
intervenera handlade om strategiska och ekonomiska intressen 
hos USA och andra västliga stater, menar Callinicos. Retoriken 
utgjorde enbart grund för att vinna opinionen för ett krig. Detta 
eftersom USA och Nato bland annat fortsatt var tvungna att 
motivera de stora militära utgifterna efter kalla kriget. USA:s 
president Bill Clinton sa dagen innan kriget startade att: 
 

We need a Europe that is safe, secure, united, a good 
partner with us for trading; they’re wealthy enough to 
buy our products; and someone who will share the 
burdens of taking care of the problems of the world.28  

 
Vad Clinton talar om är att det är viktigt med ett säkert och 
fredligt Europa så att de kan köpa amerikanska varor. Lite senare 
under samma tal förtydligar han sig och säger:  
 

and if we´re going to have a strong economic 
relationship that includes our ability to sell around the 
world, Europe has to got to be a key. And if we want 
people to share our burdens of leadership with all the 
problems that will inevitably crop up, Europe needs to 
be our partner. Now, that’s what this Kosovo thing is all 
about.29  

 

                                                           
28 Bill Clinton, Transcript: Clinton remarks to AFSCME convention, 
1999-03-23, s. 4 
29 Clinton, s. 4 f, Min kursivering. 
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Enligt Clinton har således den humanitära intervention i Kosovo 
ingenting med omsorg om människor och humanitära 
umbäranden att göra. Det är ekonomiska relationer och 
möjligheten att sälja produkter som är prioriterat.30 Här finns 
inget av Habermas världsmedborgerliga solidaritet utan det 
handlar om strikt nationella intressen. Den humanitära omsorgen 
har också ifrågasatts eftersom agerandet inte är konsekvent. Det 
finns flera regimer som är odemokratiska och har begått 
avskyvärda handlingar som USA och dess allierade har tolererat 
eller till och med aktivt stött, exempelvis Turkiet.31 Said är kritisk 
och säger att ifall ”ethnic cleansing is evil in Yugoslavia - as it is, 
of course - it is also evil in Turkey, Palestine, Africa, and 
elsewhere.”32 Grunden är att ifall man säger sig värna de 
mänskliga rättigheterna bör man göra det konsekvent, och inte 
använda sig av humanitära argument för att rättfärdiga en 
intervention som i första hand handlar om någonting annat.  
 
Det är alltså möjligt att se den humanitära interventionen i 
Kosovo på olika sätt. Konceptet kring humanitära interventioner 
får konsekvenser för betraktandet av suveränitet och nationella 
gränser. Inte minst är det en viktig diskussion om det är riktigt 
att intervenera för att skydda humanitära värden och hur det i så 
fall skall gå till. I den svenska säkerhetspolitiska diskursen är det 

                                                           
30 Tariq Ali Ed., Masters of the Universe? Natos Balkan crusade, 
New York 2000 I boken är det flera skribenter som påpekar att 
Clintons tal är en nyckel till förståelsen av varför USA valde att 
ingripa i konflikten. 
31 Callinicos, s. 184 
32 Said, s. 344 
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intressant att se vad diskussionen kring interventioner och ett 
ökat internationellt deltagande handlar om. Är principer om 
värnande av mänskliga rättigheter viktiga för debattörerna eller är 
det andra intressen som har betydelse för deras 
ställningstagande? 

Språket och diskursen 
I kommande kapitel ska jag visa på vilket sätt analysen av 
materialet kommer att gå till. Av stor vikt är språket och 
språkliga utsagor om svensk säkerhetspolitik.  Diskursanalys och 
Norman Faircloughs kritiska idé och hur den kommer att 
användas presenteras. 

Språket som meningsskapare 
Språket är en väsentlig del i denna uppsats eftersom språket har 
betydelse för hur vi ser på omvärlden och hur politiska idéer 
uttrycks. Speciellt vid studier av internationell politik är ord 
viktiga. Nyanser och grader i sättet att utrycka sig speglar 
tyngden i uttalandet. Det finns ett alldeles särskilt språkbruk. 
James Farr konstaterar att ”politics as we know it would not only 
be indescribable without language, it would be impossible.”33 
Språket spelar en avgörande roll för vår förståelse av politik. Att 
studera svensk säkerhetspolitik blir då också att studera språket 
och språkbruket kring dessa frågor. Per Jansson beskriver det 
som:  
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en undersökning av det politiska språkbruket, som syftar till 
att klarlägga hur vissa företeelser kommer att utpekas 
som hotande (och därmed andra som värdefulla och 
viktiga att bevara och upprätthålla) samt hur vissa former 
av politiskt agerande (men inte andra) framhävs som 
ändamålsenliga och/eller rättfärdiga.34  

 
Beskrivningen av en politisk idé säger mycket om vad som anses 
vara det rättfärdiga eller inte. Politiska idéer kommuniceras också 
på olika sätt och studien av dessa idéer blir att studera den 
politiska kommunikationen.35 Det meningsförmedlande som 
kommunikationen innebär är emellertid inte det samma som att 
fritt utrycka och förmedla sina tankar och föreställningar. Det 
politiska språkbruket har sin grund i en given social, politisk och 
kulturell kontext. Det påverkar det sätt på vilket dessa idéer 
formuleras men också hur vi tänker kring idéerna.36 Språket och 
tanken är alltså inte två vitt skilda ting utan är intimt 
sammanfogade och fungerar i växelverkan. Det sätt vi pratar 
påverkar hur vi tänker och tvärtom. Vi är inte alltid medvetna 
om denna process i vår förståelse av verkligheten. Det språkliga 
perspektivet blir intressant eftersom kommunikationen inte ses 

                                                                                                                
33 James Farr, Understanding conceptual change politically, i 
Political innovation and conceptual change, Ed. Terence Ball, 
Cambridge 1989, s. 25 
34 Per Jansson, Säkerhetspolitikens språk, Lund 1991, s. 24 
35 Jansson, s. 16 
36 Jansson, s. 21 
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som ett överförande av ett budskap mellan en given sändare och 
mottagare.37 Utan: 
 

språket ses här först och främst som det material 
människor använder för att konstruera den sociala 
verkligheten […] utgångspunkten är alltså att språket 
spelar en väsentlig men inte alltid uppenbar roll för att 
organisera människors verklighetsbild.38  
 

Språket befinner sig även i en process där ords betydelser inte är 
givna en gång för alla. Beroende på vad som sker i omvärlden så 
finns det en möjlighet att ord får nya betydelser. Språket 
påverkas av den sociala verklighet där det gör sig gällande på 
samma sätt som den sociala verkligheten påverkas av hur språket 
artikuleras. Betydelsen av olika nyckelord förändras beroende på 
den sociala verkligheten och hur vi väljer att tala om den. Ifall 
någon betydelsefull person försöker påverka definitionen av ett 
ord så kan betydelsen komma att förändras utan att ordet i sig 
har ändrats, bara betydelsen av det.39 Orden i sig betyder 
ingenting utan det är hur vi väljer att definiera dem som skapar 
betydelse. ”It is true that our social practices help us to bestow 
meaning on our social vocabulary. But it is equally true that our 
social vocabulary helps to constitute the character of those 

                                                           
37 Jansson, s. 22 
38 Jansson, s. 24 
39 Quentin Skinner, Language and political change, i Political 
innovation and conceptual change, Ed. Terence Ball, Cambridge 
1989, s. 20 f 



28 

practices”40, menar Quentin Skinner. Hur vi uppfattar och 
beskriver verkligheten är således inte självklart. Ifall alla är 
överens om betydelsen av ett nyckelord så har vi att göra med en 
tämligen homogen social verklighet eller diskurs och om det 
saknas ett sådant samförstånd om betydelsen så kan vi förvänta 
oss kaos.41 Det finns sällan en entydig bild av ett begrepp eller ett 
teckens innebörd, exempelvis vad säkerhetspolitik är. Det råder 
en kamp om hur begreppet säkerhetspolitik skall uppfattas. 
 
Politiska koncept i sin tur är det språkbruk som kännetecknar en 
särskild fråga och språkbruket är beroende av sin kontext. James 
Farr menar att ett koncept som exempelvis folkopinion vuxit 
fram i takt med att en särskild kontext bildats, det uttrycket fanns 
inte förr i tiden. Han menar att det enda konstanta med politiska 
koncept är att de är under konstant förvandling.42 Farr påpekar 
också att ett av de tydligaste tecken på att det i ett samhälle 
bildats ett nytt politiskt koncept är att en ny vokabulär har 
utvecklats där konceptet offentligt kan diskuteras och kritiseras.43 
Om vi tittar på konceptet kring humanitära interventioner blir 
det här spännande eftersom det är ett begrepp som också vuxit 
fram relativt nyligen och det pågår en intensiv diskussion kring 
begreppet.  

                                                           
40 Skinner, s. 22 
41 Skinner, s. 20 f 
42 Farr, s. 24 
43 Farr, s. 38 
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Diskursanalys 
I den diskursanalytiska metoden spelar språket en viktig roll. 
Språket står i fokus för förståelsen av verkligheten. Därför har 
jag funnit metoden värdefull att använda för att analysera 
debattartiklarna i mitt material. Med diskurs menas ett bestämt 
sätt att tala om och förstå världen.44 Genom språket skapar vi 
olika betydelser av verkligheten, olika diskurser. Olika diskurser 
pekar ut olika handlingar som möjliga och relevanta i en 
situation. Därmed får också den diskursiva förståelsen sociala 
konsekvenser.45 Syftet med diskursanalys är inte att nå bakom 
eller avslöja vad människor egentligen menar med vad de säger 
eller hur verkligheten egentligen är beskaffad bakom diskursen. 
Det finns nämligen ingenting bakom en diskurs utan vår 
uppfattning om verkligheten är allt igenom diskursiv. Därför blir 
uppgiften att analysera det som faktiskt sagts för att se vilka 
mönster som finns i utsagorna och vilka konsekvenser olika 
diskursiva framställningar av verkligheten får. Ofta är det 
självklarheterna som är mest intressanta. Vilka utsagor får 
tolkningsföreträde och accepteras som sanningar och vilka får 
det inte?46  

Makten att definiera verkligheten 

I språket och användningen av detta manifesteras makt. Makten 
att definiera vilka åsikter och antaganden som anses som 

                                                           
44 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips, Diskursanalys 
som teori och metod, Lund 2000 s. 7 
45 Winther Jörgensen & Phillips, s. 16 
46 Winther Jörgensen & Phillips, s. 28 
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rättfärdiga och giltiga. Inom en diskurs skapas en normativitet 
som är avgörande för vilka politiska beslut som fattas. Karolina 
Isaksson menar att dikursiv makt utövas:  
 

genom de regler och procedurer som i varje diskurs och 
vid varje tidpunkt är verksamma för att avgöra vilka 
definitioner, klassificeringar, yttranden, uppfattningar 
och handlingar som anses tillåtna, giltiga, rimliga och 
sanna. Härigenom skapas en outtalad men ytterst 
verkningsfull normativitet som avgör vad som kan bli 
den erkända tolkningen och uppfattningen av något – 
vilket i sin tur naturligtvis är avgörande såväl för vilka 
diskussioner som kan föras och vilka beslut som kan 
fattas, som för vilka tankar och föreställningar som över 
huvud taget kan etableras och reproduceras.47  

 
Att beskriva något som en objektiv sanning är också ett sätt att 
manifestera makt över kunskap. Beroende på hur man beskriver 
en fråga så får den också olika karaktär av att vara sann. Norman 
Fairclough menar att det i exempelvis i mediala sammanhang är 
mycket vanligt att ett påstående förenklas och förvandlas till en 
neutral sanning i rapporteringen av en nyhet. Ju fler steg ett 
påstående tar sig igenom desto större är sannolikheten att den 
genomgår någon form av transformering.48 Likaså är val av 
definition viktig, exempelvis är det stor skillnad hur man 

                                                           
47 Karolina Isaksson, Framtidens trafiksystem?, Linköping 2001,  
s. 37 
48 Norman Fairclough, Discourse and social change, Cambridge 
2002, s. 158f, 126  
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uppfattar en nyhet ifall en person beskrivs som terrorist istället 
för frihetskämpe.49 Därför är det intressant att se vem som får 
möjlighet att formulera problemet och ges tolkningsföreträde i 
en diskurs och mot vilka andra konkurrerande uppfattningar som 
dessa får brytas. Inom varje område, som exempelvis 
säkerhetspolitik, finns det vid en given tidpunkt ”en dominerande 
diskurs, ett etablerat språkbruk, som både definierar problemet 
som sådant, och anger bestämda riktlinjer för hur det praktiskt 
ska hanteras.”50 Hur det dominerande språkbruket ser ut i 
debattartiklarna är intressant för hur problemen definieras och 
vad det som därmed blir lösningen på problemet. 

Den kritiska diskursanalysen 

Jag har använt mig av Norman Faircloughs diskursanalytiska 
ansats, Critical discourse analyse.51 Diskurs står här för det 
språkbruk som används i en social praktik och som ett sätt att 
tala som ger betydelse utifrån ett bestämt perspektiv. Det vill 
säga en bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser, 
exempelvis en säkerhetspolitisk diskurs eller en feministisk 
diskurs. Diskurser bidrar till att skapa kunskaps- och 
betydelsesystem, något som är av stort intresse i denna uppsats. 
Några begrepp är centrala och viktiga för att visa hur metoden 
har använts. Analysen sker i tre steg.52 
 
                                                           
49 Fairclough, s. 72f  
50 Jansson, s. 31 
51 Norman Fairclough, Discourse and social change,  
Cambridge 2002 
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För det första har jag analyserat den kommunikativa händelsen 
som innefattar en text (tal, skrift, bild). På denna mikronivå är 
fokus på den språkliga uppbyggnaden, vilka ord används och vad 
har de för betydelse? Verb som kan, borde, måste ger till exempel 
olika tyngd i ett påstående. En texts egenskaper är också 
beroende av genre, det språkbruk som är förknippad med en 
bestämd typ av social praktik.53 Det kan vara en nyhetsgenre, 
debattgenre eller en byråkratisk genre som påverkar det sätt som 
en utsaga artikuleras. 
 
I det andra steget har den specifika kontext som den 
kommunikativa händelsen, texten, yttras i analyserats. Den 
diskursiva praktiken är den kontext där utsagan har producerats 
och konsumerats.54 Det innebär exempelvis i den här uppsatsen 
att Dagens Nyheters debattsida utgör en diskursiv praktik. 
Språket där är förknippat med en debattgenre vilket har 
betydelse både för hur debattartiklarna skrivs men också för hur 
de läses. 
 
I min analys har även diskursordningen varit av betydelse. 
Dikursordningen utgör ett system av diskurser och genrer och 
det är kombinationen i detta språkbruk som särskilt 
kännetecknar en diskursordning. Ett exempel är den 
kombination av debattgenre och säkerhetspolitisk diskurs som är 
viktig i analysen av artiklarna från DN-debatt. I diskursordningen 

                                                                                                                
52 Fairclough, s. 72 f 
53 Winther Jörgensen & Phillips, s. 73 f 
54 Winther Jörgensen & Phillips, s. 74 f 
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förekommer uttryck som både konsumeras och produceras och 
får sin särskilda betydelse inom diskursordningen.55 Dessa utryck 
är inte konstanta utan står under ständigt tryck i en process kring 
förståelsen av uttrycken. Diskursordningen blir därmed både 
struktur och praktik, eftersom en kommunikativ händelse inte 
enbart reproducerar en diskurs utan med ett kreativt språkbruk 
kan förändra den.56 Det är vanligt att olika diskurser kommer till 
uttryck i en diskursordning. Denna interdiskursivitet gör att 
gränserna mellan olika diskursordningar varierar. Intertextualitet 
i sin tur innebär att en text i stor utsträckning bygger på andra 
texter och länkas då samman i vad man kan kalla för en 
intertextuell kedja. Den kommunikativa händelsen, texten, 
bygger på olika typer av text i konstruktionen av en ny text.57 
Dessa intertextuella kedjor har jag intresserat mig för då jag 
undrar på vilket sätt artiklarna på DN-debatt kan relateras till 
varandra. 
 
Slutligen i det tredje steget har den sociala praktiken analyserats. 
Den kommunikativa händelsen och den diskursiva praktiken är 
en del av en större social praktik, i denna uppsats den 
säkerhetspolitiska praktiken. Det är då viktigt att se vilken 
relation som den kommunikativa händelsen har i förhållande till 
den sociala praktiken, reproducerar eller ifrågasätter texten den 
existerande diskursordningen? En viktig poäng på denna 
makronivå blir då att koppla ihop analysen av de språkliga 

                                                           
55 Winther Jörgensen & Phillips, s. 73 
56 Winther Jörgensen & Phillips, s. 76 
57 Winther Jörgensen & Phillips, s. 77 
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utsagorna med samhälleliga och kulturella processer och 
strukturer. Då är det nödvändigt att använda sig av annan 
relevant teoribildning kring exempelvis sociologi eller 
statskunskap för analysen.58 Jag uppfattar den sociala praktiken 
som den övergripande kontext där diskussionen om 
interventioners giltighet hör hemma. Det vill säga den teoretiska 
diskussion som finns kring internationella relationer och 
humanitära interventioner. Det är då intressant att se den 
diskursiva praktikens kopplingar till den teoretiska diskussion 
som finns om humanitära interventioner. Detta eftersom de 
verkar reflexivt genom varandra, den ena förutsätter den andra. 
En teoretisk diskussion om humanitära interventioner skulle inte 
förekomma ifall det inte fanns en diskursiv praktik där 
interventioner förekom. Naturligt blir då ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt och det är här som Habermas teori om den 
postnationella konstellationen gör sig gällande.  

Sammanfattning 
I korthet ska jag sammanfatta vad som är särskilt intressant för 
kommande analyskapitel. Jag har med utgångspunkt från 
debattartiklar i Dagens Nyheter försökt att identifiera nyckelord i 
diskursen. Vad är det som bygger upp diskursen och 
diskursordningen? Vilka ord är centrala för uppbyggnaden av 
texten, vilken betydelse ges dessa ord och vem är det som 
formulerar, kritiserar och utvecklar en idé kring den svenska 
säkerhetspolitiska internationaliseringen? Vilka intertextuella 

                                                           
58 Winther Jörgensen & Phillips, s. 75, 77 
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kedjor går att utläsa och slutligen hur förhåller sig 
diskursordningarna till den sociala praktiken? På vilket sätt kan 
teoribildningen kring humanitära interventioner och Habermas 
postnationella idé appliceras på detta i den sociala praktiken? Allt 
detta i syfte att söka svar på hur Sveriges ökade 
internationalisering av försvaret motiveras samt vad Sverige ska 
uträtta genom sitt deltagande i internationella insatser. 

Solidaritet och ansvarstagande 
Det finns flera olika intressanta drag i den svenska 
säkerhetspolitiska diskursen. Nedan ska vi titta på hur den nya 
fokuseringen på internationella insatser allmänt diskuteras i 
diskursen. Här finns nyckelord som solidaritet, betoning på 
internationellt samarbete och ansvar. Det finns en moralisk 
dimension och vi ska se hur Habermas tanke kring en 
världsmedborgerlig solidaritet gör sig gällande Det finns en ny 
världsordning som medför andra gränser och som ser mer till 
individens behov än nationalstatens. I regel är debattörerna 
överens om vad som måste göras medan åsikterna går isär 
beträffande tillvägagångssättet.  

De nya hoten 
I internationella relationer är säkerhetstänkandet viktigt. Alla vill 
vi känna oss trygga i vår vardag.  Säkerhet kan då inte uppnås 
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med metoder som får andra att känna sig osäkra och hotade.59 
Hot mot säkerheten är givetvis krig och konflikter, men även 
fattigdom, sjukdomar, politiskt förtryck, undermålig sjukvård och 
brist på utbildning, menar Alex J. Bellamy.60 Det här gör att vi 
måste titta på säkerhet ur ett annat perspektiv. Habermas 
helhetsgrepp är, som jag var inne på tidigare, att finna en väg 
mot en världsinrikespolitik där vi ser varandras intressen som 
allmänna intressen. Trots detta är det ofta de militära hoten och 
terrorism, de uppenbart farliga problemen som diskuteras i 
diskursen. Åtminstone diskuteras de i olika kontexter, i min 
studie finns mycket lite koppling till dessa andra hot. Det som 
definieras som icke säkerhetspolitiska hot är enskilda exempel 
och inte strukturella problem av den typ som Bellamy menar. 
 
I den svenska säkerhetspolitiska diskursen är de flesta debattörer 
överens om att världen har förändrats och att vi står inför ”nya 
globala hot.”61 Eftersom dessa hot är gränsöverskridande, precis 
som Habermas påpekar, så blir nationalstatens gränser allt mer 
suddiga. Det här innebär också nya åtgärder för att möta dessa 
hot. Det är dock mer oklart vilka de nya hoten är. De nya hoten 
framställs i diskursen som diffusa till sin karaktär. Det är inte 
längre ett angrepp från en främmande makt som är det sannolika 

                                                           
59 Alex J. Bellamy, Humanitarian responsibilities and interventionist 
claims in international society, Review of international studies, nr. 3 
2003 Bellamy hänvisar till Ken Booths resonmang kring säkerhet,  
s. 328 
60 Bellamy, s. 328 
61 Anna Lindh & Erkki Tuomioja, Kontrakt tvingar alla agera mot 
terror, DN-debatt 2002-12-18 
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hotet. Istället är det mer oklart vad vi ska skydda oss mot, på 
vilket sätt som vi ska skydda oss och vart någonstans i världen vi 
skall göra det. Emellertid har EU nu gemensamt definierat vad 
de nya hoten kan vara. ÖB Håkan Syrén hänvisar till EU:s beslut 
att nya hot utgörs av: 
 

mycket påtagliga hot som utgår från storskalig terrorism 
och spridning av massförstörelsevapen. Det är hot som 
definitivt inte kan negligeras. För mig framstår det som 
alldeles klart att det kommer att krävas beredskap att 
kunna utnyttja även militära maktmedel för att möta den 
typen av hot och handlingar.62 

 
Han menar att den nya gemensamma europeiska 
säkerhetsstrategin helt klart markerar ”en milstolpe”63 eftersom 
EU:s medlemsländer nu gemensamt har en samlad bedömning 
av säkerhetspolitiska hot och en strategi för att möta dessa. 
Terrorismen utgör ett centralt tema i diskursen och tidigare 
statsminister Carl Bildt menar att: 
 

I fokus står de hot som ligger i den globala terrorismen, 
spridningen av massförstörelsevapen och det elände som 
får fäste och frodas i sköra och sönderfallande stater. 
Och till detta skall läggas de konflikter som springer ur 
nationella och kulturella konflikter i de områden av 
etnisk mosaik och svaga demokratiska traditioner som vi 

                                                           
62 Håkan Syrén, Nya nedskärningar väntar försvaret, DN-debatt 
2004-01-17 
63 Syrén, 2004-01-17 
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ser i stora delar av det europiska närområdet. Alla dessa 
hot kräver en gemensam politik, gemensamma 
instrument och gemensamma insatser.64 

 
För att möta dessa olika hot är det viktigt att EU och Europa 
strävar ”efter att utveckla en gemensam strategisk kultur av 
tidiga, snabba och när så är nödvändigt också robusta 
interventioner.”65 Hoten är alltså diffusa till sin karaktär. Det kan 
handla om terrorism, sönderfallande stater och 
massförstörelsevapen och för att möta dessa är det ibland 
nödvändigt att agera och intervenera. När det skall ske 
framkommer inte i diskursen, inte heller vad det är som skall 
åstadkommas innan en intervention kan bli aktuell diskuteras i 
någon nämnvärd omfattning. 
 
Det finns många exempel på vad begreppet ”nya hot” kan vara. 
Nya hot skall förstås i den meningen att ett invasionshot inte 
längre föreligger utan hoten är istället nya. Det finns anledning 
att ifrågasätta ifall dessa ”nya hot” är verkligt nya eller om de 
istället tidigare överskuggades av invasionshotet. Kanske har en 
del av det som definieras som nya hot ökat i omfattning. Det är 
svårt att dra slutsatsen att dessa inte alls skulle ha existerat 
tidigare. I begreppet ryms också andra hot som inte direkt anses 
vara säkerhetspolitiska. Dessa hot kan ändå få säkerhetspolitiska 
konsekvenser och där kan försvaret också i en del fall bidra med 
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2003-12-11 
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resurser för att försvara Sverige även mot dessa hot. Dåvarande 
försvarsminister Björn von Sydow ger några exempel på hot som 
inte är strikt säkerhetspolitiska men som kan drabba Sverige. 
Han anser då att försvaret kan bidra med resurser. 

 
Utöver de säkerhetspolitiska hoten finns det andra hot. 
Hot som är mer sannolika och som inte minskar i 
samma utsträckning som de militära, utan i viss 
utsträckning kanske snarare ökar. En attack med ett 
kemiskt vapen i Tokyos tunnelbana genomförs av en 
religiös sekt, Kanada drabbas av omfattande störningar 
tillföljd av en is-storm, Turkiet drabbas av stora 
jordbävningar, en pipeline i Colombia utsätts för 
terrorsistaktioner nästan 200 gånger på ett år och Europa 
drabbas av BSE och mul- och klövsjuka. Detta är några 
exempel på stora händelser som påverkar vårt samhälle 
men som inte i förstone kan betraktas som 
säkerhetspolitiska hot, och inte heller hot som ska mötas 
av totalförsvaret. Men där totalförsvaret kan bidra med 
stora resurser.66  
 

Andra former av hot än rent militära kan påverka samhället i 
mycket stor grad. Vårt beroende av teknisk infrastruktur idag gör 
oss ytterliggare sårbara för exempelvis elavbrott. 
Försvarsministern förtydligar sig senare under samma tal och 
menar att även om dessa hot inte i sig är säkerhetspolitiska så 
kan det leda till säkerhetspolitiska konsekvenser. 



40 

 
Dessa hot, terroristattacker, epizootier,67 och 
naturkatastrofer kan få säkerhetspolitiska konsekvenser, 
och det är något vi måste beakta när vi reflekterar över 
hur vi skall hantera de risker och följder som är 
förknippade med hoten.68 

 
Vilken roll försvaret skall ha är inte självklart, problemen 
beskrivs som komplexa och svårgripbara. Hoten är inte avlägsna 
utan kan slå till när som helst och då måste vi vara beredda. En 
annan aspekt av de nya hoten är att konflikter som sker långt 
borta kommer nära. Då svaga stater söndras och splittras ökar 
riskerna ”för terrorism och organiserad brottslighet. Att tre 
fjärdedelar av allt heroin på gatorna i Europa kommer från 
Afghanistan, inte sällan via Balkans smuggelrutter, visar 
utmaningen.”69 Det finns en direkt koppling mellan konflikter i 
andra delar av världen och hot i form av ökad brottslighet och 
narkotikaflöde. Det finns en stor skillnad i vad som beskrivs som 
säkerhetspolitiska hot idag mot tidigare, då var det ingen tvekan 
om att hotet var en yttre fiende i form av Sovjetunionen. Idag 
finns ingen given överensstämmelse om vad hoten är utan 
situationen beskrivs i mer komplexa termer. Lite av varje kan 
klämmas in under rubriken nya hot, allt från terrorism till mul- 
                                                                                                                
66 Björn von Sydow, En ny försvarspolitik – sant eller ej?, 
Försvarsministers anförande vid Folk och Försvars rikskonferens i 
Sälen 2002-01-20 
67 Smittsamma djursjukdomar med stor spridning (mitt 
förtydligande). 
68 von Sydow, 2002-01-20 
69 Bildt, 2003-12-11 
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och klövsjukan ryms i den nya hotbilden. I diskursen framstår 
dessa hot som svåra att skydda sig mot och de ”nya hoten” möts 
inte längre i första hand av ett nationellt territoriellt försvar utan 
av polis, underrättelsetjänst och militär i samarbete med andra 
länder.  

Internationellt samarbete nödvändigt 

Samarbetet med andra stater framträder i diskursen som mycket 
viktigt för att nå framgång på det säkerhetspolitiska området. 
Både för att skydda sig mot de nya hoten men också vid 
ingripanden i internationella konflikter. Sveriges tidigare roll som 
neutral stat gjorde att samarbete med andra stater begränsades. 
Att tala om samarbete var inte förenligt med den rollen. Idag 
menar ÖB att vår fred och frihet bygger på ett nära europeiskt 
samarbete vilket redan är en politisk realitet. Det är en avgörande 
skillnad i syn på säkerhet mot tidigare. ÖB Håkan Syrén säger 
att:  
 

i dag bygger vi vår fred och frihet genom ett aktivt 
deltagande i det europeiska säkerhetssamarbetet. 
Insikterna om innebörden av detta är dock ännu 
begränsade både inom Försvarsmakten och i det svenska 
samhället som helhet.70  

 
Han menar att trots detta faktum så är den idén dåligt 
implementerad hos det svenska folket. Det är ändå kring frågan 
om hur ett öka internationellt samarbete skall se ut som mycket 
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av debatten i diskursen rör sig. Då Magnus Jiborn tidigare 
ordförande och  Lars Jedelund tidigare debattör för Svenska 
Freds kritiserar miljöpartiets politik är det främst för dess brist 
på internationellt samarbete. De menar att invasionsförsvaret 
sedan länge är utspelat vilket får till följd att:  
 

Uppfattningen om säkerhet som en rent nationell 
angelägenhet, där varje stat skyddar sig själv militärt 
gentemot en fientlig omvärld, tillhör en förgången tid. 
Säkerhet idag handlar i första hand om samarbete.71  

 
EU utgör här en viktig arena för samarbete menar de. Samtidigt 
dröjer idén kring neutralitet och numera den militära 
allianfriheten kvar i diskursen. Det är den idé som ÖB Håkan 
Syrén, i utdraget tidigare, menar då han säger att insikterna om 
nödvändigheten av samarbete ännu är begränsade. Det är ett 
faktum som debattörerna förhåller sig till. Skillnaden mot 
tidigare är framförallt att samarbete anses som viktigt för att 
möta de nya hoten mot Sverige. Detta istället för att vi som 
tidigare skulle klara säkerhetspolitiska hot på egen hand. I 
diskursen är alla överens om att ett ökat samarbete är positivt. 
Frågan är bara vad det i praktiken innebär, där är debattörerna 
oense.  
 
Det finns i diskursen en tydlig samstämmighet i att det för att nå 
framgång är avgörande med ett fungerande samarbete då det 
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internationella samfundet skall hantera olika kriser. Europa och 
EU har här en avgörande roll. Finlands utrikesminister Erkki 
Tuomioja och Sveriges utrikesminister Anna Lindh menar att 
dessa:  
 

nya utmaningar för vår säkerhet kan i mycket begränsad 
utsträckning mötas med militära medel och alla kräver 
ett bredare internationellt samarbete på multilateral 
grund.72  

 
Samarbete innefattar således någonting mer än samarbete kring 
militära uppgifter. Det handlar om olika former av politiskt 
samarbete för att kunna genomföra påtryckningar. En 
internationell samstämmighet är också nödvändig för att lyckas 
med en konkret krishanteringsuppgift när en sådan trots allt blir 
nödvändig. Det kan nämligen vara ”kontraproduktivt att gå in 
med militär trupp för att försöka tvinga fram fred utan att ha en 
långsiktig lösning”73 menar utrikesminister Lena Hjelm Wallén 
innan konflikten i Kosovo bryter ut. Lösningen måste bygga på 
samarbete mellan de inflytelserika internationella aktörerna som 
USA, Ryssland och EU. Vikten av enighet betonas:  
 

ett mål för Sveriges och EU:s agerande har varit att 
behålla en stark enighet mellan de olika internationella 
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73 Lena Hjelm-Wallén, Militär insats kan bli nödvändig, DN-debatt 
1998-07-18 
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aktörerna. Att undvika splittring är en av de viktigaste 
erfarenheterna från Bosnien.74  

 
Den starka betoningen på samarbete är intressant eftersom den 
på många sätt skiljer sig från den tidigare Svenska 
säkerhetspolitiska linjen. Det kan vara så att världen har 
förändrats på ett avgörande sätt vilket gör att det ses som 
nödvändigt att i större utsträckning agera gemensamt. Eller 
också är det bara en förändrad syn på formen av samarbete. 
Detta eftersom en tanke är att säkerhet alltid byggs i samarbete 
med andra och inte är något som skapas på egen hand. 
Avgörande är då på vilket sätt som samarbetet bedrivs. Idag 
handlar det mycket mer om ett integrerat europeiskt militärt 
samarbete. EU anses vara en relevant och viktig aktör för 
samarbete. Där bör Sverige verka för att nå samstämmighet så 
att EU i sin tur kan agera med kraft i olika konflikter. Samarbete 
är nämligen viktigt för att skapa trovärdighet för den politik man 
vill åstadkomma.  

Trovärdighetens betydelse 
Trovärdighet framstår i diskursen som en mycket viktig faktor 
för en framgångsrik politik. Det är flera debattörer som påpekar 
detta. En aspekt av trovärdighet bygger på den realistiska 
teoribildningen. Där finns antagandet att de enda viktiga 
aktörerna på den internationella scenen utgörs av stater. 
Utgångspunkten är att världen är anarkisk och alla stater strävar 
efter makt och inflytande. Det överordnade är de 
                                                           
74 Hjelm-Wallén, 1998-07-18 
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säkerhetspolitiska aspekterna där militär makt är avgörande för 
inflytande och trovärdighet. Realismen har rötter tillbaka till 
Thomas Hobbes tankar kring staten och allas kamp mot alla.75 
Realismens grunddrag är ett vi-och-dem-tänkande, rationalitet 
och egennytta. Det är vanligt att denna idé kommer till uttryck 
på olika sätt i den svenska säkerhetspolitiska diskursen. Delvis 
som en aspekt av Sveriges ställning, men mer i en sorts överförd 
makrorealism där EU:s betydelse i mångt och mycket framställs i 
ett realistiskt perspektiv. EU måste ha militära muskler för att 
kunna hantera kriser och tas på allvar. Samtidigt betonas vikten 
av samarbete för att nå trovärdighet och inflytande, vilket 
motsäger de realistiska grunddragen. Argumenten har flera 
bottnar vilket visar på den komplexitet som finns i 
internationella relationer. 
 
Finlands och Sveriges utrikesministrar anser att trovärdigheten är 
mycket viktig för att få effektivitet vid en internationell insats: 
”för att bli trovärdiga och effektiva i vårt konfliktförebyggande 
arbete måste vi kunna placera ut trupp eller observatörer för att 
förhindra att en politisk kris övergår i väpnad strid.”76 Ord måste 
kunna omsättas i handling och för det krävs trovärdighet. Det 
uppnås genom förutsägbarhet och förmåga att agera utifrån den 
politik som EU säger sig vilja föra:  
 

                                                           
75 Louiza Odysseos, Dangeros ontologies: the ethos of survival and 
ethical theorizing in International Relations, Review of international 
studies nr. 28 2002 s. 405 
76 Lindh & Tuomioja, 2002-12-18 
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en EU-operation blir bara effektiv om alla stater ger sitt 
fulla politiska stöd. Med ett gemensamt agerande blir EU 
en trovärdig, förutsägbar och tung aktör i omvärldens 
ögon.77 

 
Ministrarna konstaterar också att ”EU:s röst i världspolitiken har 
stärkts. EU har blivit en utrikespolitisk aktör att räkna med.”78 
De anser att EU på många sätt har tagit flera steg mot en 
trovärdigare politik. Den uppfattningen delas dock inte av alla. 
Ulf Dahlsten (s) som tidigare var statssekreterare kritiserar 
regeringen och menar att USA inte har anledning att i nuläget 
lyssna på Europa: ”Orsaken är uppenbar: På världsscenen är det 
styrka som gäller om man vill vara respekterad.”79 Idag saknar 
EU den styrkan, menar han. Dahlsten menar att ett en 
gemensam utrikespolitik och en gemensam försvarsstyrka inom 
EU skulle vara positivt för trovärdigheten, ”en sådan 
uppryckning skulle väcka respekt.”80 Det är också viktigt för att 
kunna balansera den makt som USA har, och då måste EU bli 
mer trovärdigt: 
 

det gäller att komma så långt att Europa blir att räkna 
med. Det skulle skapa en europeisk självkänsla. Men 
framför allt skulle freden och säkerheten i världen vinna 
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80 Dahlsten, 2002-11-03 



47 

på det. Det är min tro att även vår egen säkerhet skulle 
öka.81  

 
Trovärdigheten är alltså viktig, inte bara för att vinna fred och 
säkerhet i allmänhet, utan det spiller över på den egna 
säkerheten. Det finns ett egenintresse i det. Just att kunna agera 
och låta ord omsättas i praktiken är avgörande för 
trovärdigheten, kan man inte hålla vad man lovar skadas 
trovärdigheten allvarligt. Därför är det viktigt för Sveriges egen 
säkerhet att man kan leva upp till sina internationella åtaganden. 
Officersförbundet konstaterar att för:  
 

Sveriges internationella anseende, och i förlängningen 
för den egna säkerheten, är det centralt att vi klarar våra 
åtagande utanför rikets gränser.82  

 
Klarar Sverige  inte det påverkas trovärdigheten negativt. Värt att 
notera är att det anses viktigt att kunna agera för att skapa 
trovärdighet för den politik man vill föra och inte i första hand 
att militär styrka i sig självt är betydelsefullt för inflytande inom 
världspolitiken. Inom EU är de militära styrkeförhållandena 
irrelevanta för inflytande. I EU-samarbetet handlar det om andra 
viktiga egenskaper för att nå inflytande. Om trovärdigheten anses 
som central i den säkerhetspolitiska diskursen så är suveräniteten 
en princip som alla förhåller sig till. 
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Suveränitet 
En grundläggande princip för staters agerande gentemot 
varandra är suveränitetsprincipen. Stater skall inte blanda sig i 
andra staters inre angelägenheter. Suveränitetsprincipen har länge 
präglat internationell politik och är en norm som binder samman 
stater, moraliska principer och formella lagar.83 Detta innebär att 
stater inte erkänner någon högre auktoritet än vad den själv 
samtyckt till och principen härstammar från Westfaliska freden 
1648. Alex Callinicos menar att suveränitetsprincipen är viktig 
eftersom den skyddar svaga stater mot starka stater. Då stater 
bryter mot denna princip, som i fallet med Kosovo med 
hänvisning till humanitära skäl, utövar de egentligen en form av 
nykolonialism.84 Suveränitetsprincipen har fortfarande hög status 
och för att så långt det går inte försvaga denna princip diskuteras 
kriterier för vad en legitim humanitär intervention är och om den 
alls kan vara legitim. För legitimiteten anses det viktigt att en 
intervention på humanitära grunder begränsas i tid och rum. 
Bellamy menar att det koncept som utvecklats kring humanitära 
interventioner syftar till att vidmakthålla principen om staters 
suveränitet. En ledande tankegång i diskussionen kring 
humanitära interventioner är att det utgör ett undantag från 
principen om icke-inblandning. Principen om en stats suveränitet 
är överordnat de humanitära skälen i diskussionen och omtanken 
om att minska mänskligt lidandet blir underordnat. Istället söker 
man legitima undantag från principen om icke-inblandning. 
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Bellamy menar att motsättning mellan en individs mänskliga 
rättigheter och en stats suveränitet kanske inte är så stor.  Det är 
en stor skillnad på en väpnad humanitär intervention och en 
icke-vålds inblandning som inskränker en stats autonomi men 
inte suveränitet.85 Det är i många fall en fråga om 
tillvägagångssättet. Den viktiga frågan handlar om vad som skall 
anses viktigast, om det är staten eller individen som skall komma 
i första hand i en internationell rättsordning. 
 
Även i diskursen är suveräniteten på många sett central och 
debattörerna förhåller sig till denna princip. Staten ses som en 
enhet där integriteten att undkomma inblandning utifrån är 
viktig. Ett land skall inte behöva acceptera ingripanden utifrån 
om man inte vill det. Därför blir det också en principiell 
självklarhet att alltid kunna hävda det egna territoriets integritet, 
det är en ”grundläggande uppgift för en suverän stat”86 menar 
ÖB Håkan Syrén. Samtidigt håller denna princip delvis på att 
luckras upp. Flera debattörer menar att en absolut tolkning av 
principen inte är moraliskt riktig. Vi har ett ansvar och måste visa 
solidaritet med medborgarna i andra länder. Därför menar 
Svenska Freds ordförande Maria Ermanno att det är 
oacceptabelt att stater med hänvisning till sin suveränitet kan 
förtrycka sin egen befolkning.  
 

                                                           
85 Bellamy, s. 332 
86 Syrén, 2004-01-17 



50 

Krigsförbrytare som Slobodan Milosevic ska inte kunna 
skyla över sina brott med hänvisning till att de är ’inre 
angelägenheter.’87 

 
Den solidaritet som Ermanno ger uttryck för genererar andra 
gränser där nationalstatens suveränitet inte är lika grundläggande 
utan det moraliska ansvaret gentemot andra medborgare är 
viktigare. Därför blir det heller inte längre möjligt att hävda att 
övergrepp som sker inom en nationalstat är en inre angelägenhet. 
Det blir en angelägenhet för alla de som känner en solidaritet 
med dessa människor. Ett tecken på Habermas postnationella tid 
då andra gränser upprättas och statens suveränitet inte är lika 
viktig längre utan solidariteten mellan människor blir viktigare. 
 
Frågan om vad som är en stat blir också intressant, vilka skall 
omfattas av principen om suveränitet. Har exempelvis alla 
folkgrupper rätt till en egen stat? Lena Hjelm Wallén, tidigare 
utrikesminister, menar att den självbestämmande rätten inte 
innebär att varje folkgrupp automatiskt har rätt till en egen stat. 
Den självbestämmande rätten ”måste också vägas mot andra 
principer, såsom den om respekt för territoriell integritet.”88 Det 
blir då en avgörande fråga vilka grupper som har rätt till 
självbestämmande. Det finns en här en uppenbar motsättning 
mellan staten och individen. Respekten för statens integritet 
ställs mot individen och därigenom vilka som skall ha en 
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möjlighet att bilda en egen stat och därigenom få sin suveränitet 
bekräftad. Vilka folkgrupper avser utrikesministern, vad är det 
som avgör det, spelar det roll hur många individer en grupp 
består av för att de skall ha rätt till självbestämmande eller har 
det betydelse vart gruppen är lokaliserad? Det blir en delikat 
fråga att avgöra och det blir betydelsefullt för hur man ska 
förhålla sig och ingripa i konflikter. 
 
Att bryta mot en stats suveränitet är således inget lättvindligt 
projekt utan det är viktigt att kunna legitimera en intervention. 
Det handlar om vad som skall tillmätas störst betydelse i den 
internationella rättsordningen. Ifall statens suveränitet eller 
individens behov av skydd anses viktigast. Den förändring som 
går att tyda mot en ökad prioritering av individen är positiv ifall 
dennes intressen i längden bäst tillgodoses då statens suveränitet 
ibland sätts på undantag. Viktigt är i så fall att interventioner 
beslutas i en rättsordning som uppfattas som rättvis och legitim. 
I diskursen spelar också FN en avgörande roll för att skapa 
legitimitet. 

Behovet av FN-mandat 

Internationella organisationer och sammanslutningar ges av 
Habermas en särskild betydelse i den nya världsordningen. Ett 
reformerat FN skulle där kunna spela en viktiga roll i formandet 
av den världsinrikespolitik utan världsregering som Habermas 
vill åstadkomma. FN är också av mycket central betydelse i 
diskursen. FN är en plattform för samarbete och en organisation 
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som kan ge trovärdighet och inte minst legitimitet för att frångå 
suveränitetsprincipen vid en intervention. 
 
Ett FN-mandat ses som nödvändigt för en interventions 
legitimitet men också för att den skall bli framgångsrik. Vid 
konflikten i Kosovo menar Carl Bildt, före detta statsminister 
och FN:s tidigare särskilda sändebud i Bosnien, att ett mandat 
från FN är viktigt eftersom det skulle öka den politiska kraften 
väsentligt.89 Utrikesminister Lena Hjelm Wallén deklarerar då 
också att Sverige stödjer ett ingripande om inte utveckling 
vänder, men det är ”viktigt” att en militär fredsfrämjande insats 
sker med mandat från säkerhetsrådet både av folkrättsliga men 
också av säkerhetspolitiska skäl.90 Svenska Freds ordförande 
Maria Ermanno menade att det var positivt att Nato sedan valde 
att agera, men att det skedde utan FN:s stöd var oacceptabelt.91 
Avsaknaden av ett FN-mandat undergrävde hela insatsen. 
 
Även efter konflikten i Kosovo poängteras FN:s betydelse ifall 
Sverige skall delta i internationella insatser. Gunnar Jervas expert 
hos FOA menar att vår alliansfrihet gör olika insatser 
problematiska. Deltar Sverige vid insatser som är 
fredsframtvingande kan det uppfattas som att vi ingår i en allians 
och inte är alliansfria. Han menar dock att Sverige kan delta i 
insatser ifall vårt deltagande inskränks till rent humanitära 
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funktioner, men i så fall är ett FN-mandat ett absolut krav.92 Den 
svenska regeringen ser dock inga komplikationer med 
allianfriheten även vid ett deltagande i en fredsframtvingade 
operation ifall det finns ett FN-mandat. Dåvarande 
försvarsminister Björn von Sydow och utrikesminister Anna 
Lindh menade att då det inte finns några andra lösningar och 
”FN tar beslut om en fredsframtvingande insats, bör Sverige 
kunna delta.”93 EU har här en viktig roll att spela vid olika 
insatser menar Finland och Sveriges utrikesministrar och:  

 
För att kunna lösa sådana uppgifter måste EU skaffa sig 
nya militära och civila förmågor som kan agera på stora 
avstånd och utarbeta ett väl fungerande arrangemang 
med FN. En fredsframtvingande insats måste alltid ha 
FN-mandat.94  

 
Ett FN-mandat är således mycket viktigt. En anledning är 
förmodligen den svenska traditionen av neutralitet och 
alliansfrihet. FN är den institution som kan ge legitimitet att 
ingripa och därmed ge Sverige legitimitet att handla. Det är ändå 
intressant med den kategoriska hänvisningen till FN utan att 
någon egentligen argumenterar för varför det är viktigt, det ska 
tas för givet. Frågan infinner sig också varför de moraliska 
övervägandena överlåts till FN. Det moraliskt riktiga vid en 
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fredsframtvingande operation är inte beroende av vad FN 
beslutar utan för att ge operationen politisk legitimitet. Ifall 
universella värden åberopas för en intervention, som individens 
okränkbarhet, avgörs det moraliskt riktiga snarare av ifall 
individens okränkbarhet kränks och inte av vad FN beslutar. FN 
kan möjligen betraktas som uttolkare av universella värden som 
deklarationen om de mänskliga rättigheterna är ett uttryck för. 
För den internationella politiska legitimiteten är det förståligt att 
ett FN-mandat är betydelsefullt inte minst eftersom det finns 
flera principer som står mot varandra. Principen om statens 
suveränitet ställs mot principen om individens mänskliga 
rättigheter. Vart gränsen mellan dessa principer går och när en 
intervention kan anses legitim och motiverad är svår. Den bör 
därför uttolkas i samarbete och FN är då en naturliga arena. 
Särskilt ifall man intar en utilitaristisk ståndpunkt där 
konsekvenserna av agerandet avgör legitimiteten för ingripandet. 
Inte mindre är den kategoriska hänvisningen i diskursen till FN 
intressant eftersom den också blottar en avsaknad av diskussion 
om vart gränserna för vad som kan anses motivera olika 
interventioner går. Den diskussionen är viktig för hur man anser 
att FN skall dra sina gränser och inte minst för vad man anser att 
Sverige skall agera utifrån. Möjligen är samarbete och 
samförstånd så viktigt att det blir överordnat en diskussionen om 
när statens suveränitet bör inskränkas till förmån för skydd av 
individens mänskliga rättigheter. En sådan principdiskussion 
saknas och kanske beror det på att man hellre avgör från fall till 
fall vart gränserna går. Emellertid blir fundamentet för beslut i 
sådant fall ostadigt och risken för godtycke uppenbar.  
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Sammantaget för det här in uppsatsen på frågan kring statens 
ansvar gentemot andra stater och hur synen på solidaritet länder 
emellan beskrivs. 

Statens solidaritet och ansvar 
En fråga som är viktig är varför omvärlden ingriper och bör 
ingripa vid internationella kriser och konflikter. En orsak som 
tidigare nämnts är det egna intresset att värna säkerheten mot 
nya hot, vilket åstadkoms utanför nationalstatens gränser. En 
annan orsak är menar Louiza Odysseos att staten har ett ansvar 
för hur omvärlden utvecklas.95 Odysseos menar  att det 
realistiska perspektivet på internationella relationer brister 
eftersom realismen delar in världen i ett vi och dem som i själva 
verket blir ett vi och fienden. Detta trots att den andra bara i 
extema fall blir fienden. Han menar istället att stater agerar i ett 
nät av relationer och antagandet av de andra som fiender missar 
poängen med att en stat både är subjekt och objekt och själv 
ansvarig för sitt agerande. Det innebär också att som subjekt och 
objekt blir staten själv en bidragande orsak till att förhållandena 
med omvärlden utvecklas som de gör, staten har ett eget ansvar. 
Situationer som skulle kunna leda till handlingar eller icke-
handlingar kan därför ses som ett uttryck för värden. Odysseos 
menar också att stater agerar i en del fall där det är svårt att se 
direkta egna intressen vilket inte är förenligt med det realistiska 
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perspektivet.96 Det intressanta med Odysseos teori är synen på 
staten som del av en större helhet, som sammanflätad med 
omvärlden. Den här tanken menar jag ligger i linje med 
Habermas världsinrikespolitik där vi ser varandras intressen som 
gemensamma. I en sådan värld där stater ser sig själva som en del 
av en större helhet blir också ett ansvarstagande och solidaritet 
gentemot medborgare i andra länder viktigt eftersom det finns 
ett ömsesidigt beroende. De tankarna är spännande eftersom det 
är solidaritet och ansvarstagande som är de viktigaste 
komponenterna i den svenska diskursen. 
 
I diskursen menar debattörerna att Sverige har ett ansvar att 
förhindra mänskligt lidande och stoppa allvarliga kränkningar 
mot andra människor. Då följer också ett ansvar att ingripa och 
ställa medel till förfogande. Utrikesminister Lena Hjelm Wallén 
menar att det finns ”gränser för hur mycket mänskligt lidande i 
Kosovo omvärlden kan tolerera.”97 Vilka gränserna är, är oklart 
och där har som nämndes i tidigare kapitel FN en viktig roll. I 
diskursen om ansvar ligger också frågan om solidaritet. Maria 
Ermanno menar att en solidaritet gentemot människor i andra 
länder är en positiv sida av utveckling av folkrätten där: 

säkerhet inte längre bara ska få handla om säkerhet 
mellan stater utan även säkerhet för deras medborgare.98  
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Sverige har ett ansvar att hantera konflikter och ett ansvar för 
freden utanför vårt land, Carl Bildt uttrycker det som ”vårt 
ansvar för freden får inte ta slut vid dagens gränser för dagens 
europeiska samarbete.”99 Staten kan inte bara se till sitt eget hus, 
ansvaret är större än så, och därför bör Sverige också verka för 
ett starkare och bredare EU med ett större ”europeiskt 
ansvarstagande.”100 Det här är en uppfattning som delas av den 
svenska regeringen.  
 

Vi menar att Sverige ska vara med och ta ansvar för 
freden. Både med civila och militära medel när det 
behövs. Inte bara före en konflikt, utan också för att få 
slut på en konflikt.101  

 
Vad utrikesministern och försvarsministern menar är att Sverige 
ifall det behövs har ett ansvar att använda militära medel för att 
stoppa en konflikt utomlands, ansvaret förpliktigar. Det här 
ansvaret att ingripa i konflikter delas av andra länder och EU har 
en viktig funktion. Sverige och Finlands utrikesministarar menar 
att: 
 

EU har ett globalt ansvar inom utrikespolitiken. Vi anser 
därför att EU:s krishanteringsförmåga skall kunna 
utnyttjas varhelst denna förmåga behövs, i nära 
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samarbete med FN som ju också har att bemöta de nya 
hoten102  

 
Det solidariska ansvarstagandet är ett ansvar som också delas av 
hela världssamfundet. Under Sälenkonferensen 2002 säger 
försvarsministern Björn von Sydow att: 
 

krigen och kriserna på Balkan har påskyndat den 
europeiska krishanteringen och på ett drastiskt sätt visat 
att internationell solidaritet, diplomatiska förhandlingar 
och fredsfrämjande insatser är en nödvändighet för att 
undvika krig.103 

 
Ansvaret genomsyrar diskursen alltifrån den egna nationen, till 
EU som aktör, till det globala världssamfundet. Vad det är för 
ansvar definieras inte mer än att det syftar till att förhindra krig 
och minska mänskligt lidande. Ansvaret är också ett uttryck för 
solidaritet gentemot medborgare i andra länder och kan rymma 
många dimensioner. Vad solidariteten i praktiken innebär för 
debattörerna är inget som definieras i diskursen, utan ordet 
används som ett positivt laddat uttryck. Solidaritet kan riktas till 
individer oavsett hemvist eller till andra stater. Vad solidaritet 
innebär är emellertid inte givet, ett exempel på vad som skulle 
kunna framställas som solidariskt är att gemensamt ta ansvar föra 
varandras säkerhet i en allians, till exempel Nato. Här finns i 
diskursen en klar skiljelinje mellan företrädare för den svenska 
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regeringen och Carl Bildt där de förra menar att solidaritet inte 
bäst hanteras i en försvarsallians med Nato medan Bildt ser det 
som en självklarhet. Nato är emellertid en organisation som inte 
har något folkligt stöd i Sverige. Forskaren Ulf Bjereld menar att 
svenskarnas negativa inställning till Nato skulle kunna tolkas med 
Per Albin Hanssons ord om svenskarna som ett ’fredsegoistiskt 
folk’. Han menar dock att den starka betoningen på Sveriges 
säkerhet från Natomotståndare inte skall uppfattas som att de är 
mer isolationistiska eller likgiltiga för händelser i omvärlden än 
vad Natovänner är, utan snarare tvärtom.104  
 
Att medverka i allians är alltså i diskursen inte en självklar 
solidarisk handling. Detta trots att det vid en första anblick 
framstår som en solidarisk handling att gemensamt hjälpas åt och 
ta ansvar för fred och säkerhet i en försvarsallians. Det kan vara 
mer solidariskt att inte vara medlem. Vilket kan tolkas som att på 
samma sätt som ett medlemskap i en sammanslutning förenar de 
som är anslutna exkluderas också de som inte är medlemmar i 
alliansen. Dessa ickemedlemmar kommer att utgöra en 
avvikande skara som inte är solidariska med alliansen. Att då inte 
vara medlem kan ses som solidaritet mellan de stater som inte 
heller är medlemmar. Ansvar kan också vara att agera som 
alliansfri stat. Forskaren Kjell Magnusson menar att Sverige inte 
uppträdde som en alliansfristat under bombningarna i Kosovo. 
Sverige bör därför inte som skedde efter kriget bidra med 
fredsbevarande soldater som leder till en etablering av en 
                                                           
104 Ulf Bjereld, Rekordstort motstånd mot anslutning, DN-debatt 
2002-03-05 
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våldsregim med kopplingar till internationell brottslighet. Han 
menar att operationen fullständigt spårade ur och det fanns 
ingen anledning att stillatigande medverka i den.  
 

Varför ska vi ta ansvar för ett projekt som så uppenbart 
strider mot våra grundläggande värderingar?105 

 
Det handlar i diskursen mycket om värderingar och värden. Där 
är ansvar och solidaritet mycket framträdande. Det som skiljer 
sig åt är hur debattörerna ser att dessa värden bäst tillgodoses 
och hur det definieras. Kanske just vagheten i definitionen beror 
på de svårigheter som skulle uppstå i sammanhållningen kring 
dessa värden om definitionerna var klara och tydliga. En klar 
definition skulle sannolikt leda till många olika uppfattningar 
vilket skulle sätta dessa värden på spel. Bjereld menar att 
bekymret för socialdemokratin är hur solidaritet och ansvar två 
av socialdemokratins mest centrala element skall överföras till 
det internationella planet i världen efter kalla kriget. Utmaningen 
ligger i att visa att det är allianfriheten som bäst värnar dessa 
”centrala värden.”106 Definitioner och tillvägagångssättet är 
mycket viktiga för hur dessa värden uppfattas. Vad solidaritet 
innebär och hur en allians kan beskrivas i solidariska termer 
komplicerar bilden ytterliggare. Det blir tydligt i diskussionen 
kring en europisk solidaritetsklausul.  
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Den europeiska solidariteten 
Europa blir alltmer integrerat i och med det fördjupade 
samarbetet inom EU. Helen Sjursen menar att sammanslutningar 
som EU inte bör ses som en kamp mellan olika staters intressen 
grundat på militär och ekonomisk styrka.107 Dessa egenskaper är 
inte oviktiga men inte avgörande för inflytande. Hon menar 
istället att EU och dess gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, GUSP bygger på ömsesidigt beroende i ett 
nätverk av avtal snarare än maktbalans. Det handlar om en 
Europeanization där delade normer och regler gradvis ackumuleras 
och där argumentationen för att övertyga är viktigare än varje 
lands ekonomiska och militära styrka.108 Sveriges deltagande i det 
här samarbetet och EU är mycket intressant för hur politiska 
aktörer artikulerar de värden som är centrala i den svenska 
säkerhetspolitiken.  
 
I diskursen tar sig solidariteten särskilda utryck på den 
europeiska arenan. EU har en central roll för svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik och är ständigt närvarande. Det är för 
debattörerna är nödvändigt att förhålla sig till detta. Forskaren 
Wilhelm Agrell hävdar att det som satte fart på EU samarbetet 
inom detta område var Kroatien och Bosnien, dessa var:  
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väckarklockor för behovet av gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik, preventiv diplomati och fredsbyggande 
internationella insatser.109  

 
Han menar dock att samarbetet tyvärr inte fungerar tillräckligt 
bra för att vara effektivt och en orsak är att man inte egentligen 
hanterar ”internationella kriser utan sina egna interna 
mellanhavanden.”110 Agrell menar alltså det i själva verket råder 
en fortsatt kamp kring egna nationella intressen snarare än en 
kamp för mänskliga rättigheter och solidaritet i praktiken. 
 
Det finns i diskursen många röster för vad EU skulle kunna 
åstadkomma på det säkerhetspolitiska området. Finlands och 
Sveriges utrikesminister gör ett gemensamt utspel och de menar 
att: 
 

Unionens möjligheter att använda en hel verktygslåda av 
utrikespolitiska instrument, som till exempel diplomati, 
bistånd, handel, politiska dialoger och aktiv 
krishanteringsverksamhet, ger dessutom EU unika 
förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt 
internationellt arbete.111 

 
Det internationella arbetet är mångfacetterat och det viktiga är 
att skapa ”ett EU som på allvar kan verka för en fredligare och 
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säkrare värld.”112 På det europiska planet blir retoriken kring 
solidaritet också mer spännande. Det diskuterats ett fördjupat 
samarbete som är naturligt med den solidaritet som finns inom 
EU. Regeringen argumenterar där för hur EU solidariskt skall 
ställa upp för varandra inför de nya hot som finns, genom en 
solidaritetsklausul: ”En sådan klausul skulle i praktiken innebära 
att vi tydligare markerade det ömsesidiga politiska solidaritet som 
redan finns idag”113 skriver utrikesministrarna i Sverige och 
Finland. En sådan klausul skulle nämligen innebära en möjlighet 
att mobilisera och samordna:  
 

alla unionens tillgängliga instrument, inklusive militära, 
för att både förebygga och kunna hantera effekterna av 
en eventuell terroristattack eller annan katastrof i något 
av EU-länderna.114  

 
Det är sålunda en ansenlig kraftsamling av unionens resurser 
man vill få tillstånd och detta i syftet ”att skydda befolkningen 
och de demokratiska institutionerna.”115 Det är de nya hoten 
som skall mötas och det sker  i samarbete med andra stater. 
Därför blir: 
 

tanken på en fördjupad solidaritet medlemsstaterna 
emellan naturlig. Om en medlemsstat idag skulle bli 
utsatt för en internationell terroristattack skulle 
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naturligtvis övriga medlemsstater solidariskt ställa upp 
med olika former av hjälp om den angripna staten 
begärde detta.116  

 
Ett steg för att det skall kunna ske på ett effektivt sätt är att 
införa en ”solidaritetsklausul” men den skall ha en sådan 
utformning så ”att den [inte] riskerar att blandas samman med till 
exempel de militära säkerhetsgarantier som ingår i Natos 
grunddokument.”117 Eftersom ”EU-insatserna handlar ju om 
krishantering, inte om ett gemensamt territorialförsvar med 
ömsesidiga försvarsgarantier.”118 Det intressanta är att de nya 
hoten som tidigare beskrivits inte riktas mot statssuveräniteten. 
Det föreligger inte något behov av ett territorialförsvar som ska 
skydda statens integritet. Den nya hoten är exempelvis terrorism, 
vilket man säger skall mötas i samarbete. Det som skall försvaras 
är också demokratiska institutionerna, det vill säga de värden 
som är centrala i samhället, och som bland annat har varit en 
uppgift för försvarsmakten. Det finns också menar ministrarna 
en naturlig solidaritet med andra EU länder att självklart ställa 
upp med alla medel inklusive militära ifall ett annat EU land ber 
om det. Att då hävda att solidaritetsklausulen inte skulle handla 
om gemensamma försvarargarantier blir felaktigt eftersom syftet 
med klausulen är att solidariskt försvara oss mot de nya hoten, 
och de nya hoten inte i första hand handlar om territorialförsvar.  
Carl Bildt konstaterar att: 
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Sveriges och bland andras Finlands linje är nu att vi vill 
ha en fördragsfäst rätt att be om hjälp om vi hamnar i 
svårigheter, men vi vill inte acceptera en motsvarande 
skyldighet att ge hjälp till dem som ber. Med solidaritet 
har detta intet att beskaffa.119  

 
Hur den europiska solidariteten skall uttolkas är höljt i dunkel. 
Samtidigt menar Bildt också att det i Europa har funnits en 
betydande diskussion kring dessa frågor ”men hos oss verkar 
steget ha setts som så svårt att det bästa är att inte diskutera 
alls.”120 Det här gagnar inte säkerhetsarbetet utan Sverige måste 
”driva på för en freds- och säkerhetspolitik där vi fullt och helt, 
utan reservationer och invändningar, är med.”121 EU:s uppgifter 
framstår i diskursen som både att hantera kriser och konflikter 
internationellt men också att möta de nya hot som världen står 
inför. Upplevelsen av dessa nya hot är gemensam i alla europiska 
länder, menar Dahlsten, och det är: 
 

faran för terrorattacker. Det är ett reellt och levande hot. 
Och skall vi lyckas i terrorbekämpningen måste vi göra 
det tillsammans.122  

 
Det ses som naturligt att dessa internationella konflikter och hot 
möts med ett solidariskt samarbete. Det intressanta är 
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argumenteringen kring samarbete och solidaritet, och den 
skillnad som man försöker åstadkomma mellan en 
solidaritetsklausul och  en gemensam försvarsallians. Det ena 
anses av regeringen som naturligt och det andra som uteslutet. I 
synnerhet då det konstateras att det inte finns några territoriella 
hot längre utan att hoten består av nya hot som terrorism och att 
dessa nya hot bäst möts med solidariskt samarbete. Att det 
fortfarande talas i termer av allianfrihet får nog tillskrivas den 
historiska bakgrunden med neutraliteten. Därför talas det om det 
positivt laddade begreppet solidaritet i en solidaritetsklausul. Det 
framstår ändå som märkligt varför ministrarna inte tydligare är 
beredda att ta ställning för sin politik då deras retorik är svår att 
förena med de praktiska konsekvenserna.  

Att ingripa i konflikter 
Den ökad internationella ambitionen för att visa solidaritet och 
ta ansvar handlar för svensk del om att bland annat skicka militär 
trupp vid olika militära interventioner. Interventioner av olika 
slag är dock förknippade med en rad överväganden. 
Suveränitetsprincipen är som tidigare beskrivits fortfarande stark 
inom internationella relationer. Att legitimera ett militärt 
ingripande för att tvinga fram fred genom en humanitär 
intervention är därför en komplicerad historia. Sverige fäster i 
det avseendet stor vikt vid ett mandat från FN och 
säkerhetsrådet. I mer generella termer för att bedöma 
legitimiteten i en intervention menar emellertid Michael Walzer 
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att vi bör bedöma dessa ingripanden utifrån en situation som är 
att betrakta som en ”supreme humanitarian emergency.”123  
 
Bellamy pekar på tre viktiga frågor i definitionen av begreppet, 
för det första vad är en ”supreme humanitarian emergency”? För 
det andra är det rätt att intervenera vid en ”supreme 
humanitarian emergency”? Och för det tredje hur ska stater och 
militär uppföra sig vid en intervention? Några framträdande 
ståndpunkter i teoribildningen är att det ska handla om 
extraordinära händelser som exempelvis etnisk rensning och 
massmord. Enda hoppet att rädda liv står till att omvärlden 
ingriper, och det ska utgöra ett temporärt undantag från 
principen om icke-inblandning.124 Det finns ingen given tolkning 
av definitionen och kampen är avgörande för hur vi uppfattar 
diskursen kring humanitära interventioner. Det finns få 
konkretioner av detta i den svenska diskursen, vilket är 
förvånande. De flesta är överens om att Sverige skall bidra med 
militär trupp vid många olika typer av insatser och att 
omfattningen skall öka. Dock är avsaknaden om en diskussion 
om när dessa insatser skall ske påtaglig.  
 
En möjlig förklaring kan kanske vara att den svenska 
säkerhetspolitiken går i otakt med verkligheten. Forskaren 
Wilhelm Agrell menar att Sverige saknar en långsiktig 
säkerhetspolitik, ingen tycks veta vad försvaret skall användas 
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till.125 Den förvirringen gör att aspekter av vilka konsekvenser 
EU:s militära krishantering får för Sverige saknas, menar FOA 
experten Gunnar Jervas. En seriös diskussion av om denna 
utveckling är förenlig med den säkerhetspolitiska doktrin har inte 
funnits trots att det ”uppenbarligen rör sig om en fråga av största 
betydelse för vårt lands framtid.”126 Jervas är den enda i mitt 
material som penetrerar frågan om när Sverige skall ingripa något 
djupare. Han menar att Sverige bör deklarera att vi specialiserar 
oss på fredsbevarande och humanitära insatser. Då finns det i 
huvudsak tre olika scenarier som kan vara aktuella. Det första är 
fredsbevarande operationer som observatörer, sådana som 
Sverige länge har deltagit i. Det andra rör militärt stöd till 
humanitära insatser, kanske kombinerat med evakueringsinsatser. 
Eventuellt måste tvång och vapeninsatser vara nödvändiga för 
att verkställa uppgifterna.127 Dessa insatser möjliggörs inom 
ramen för den säkerhetspolitiska doktrinen (som innefattar 
alliansfrihet), menar Jervas. Det tredje tänkbara scenariot han ser 
är då EU-trupp har tilluppgift att skilja stridande parter åt, till 
exempel under ett inbördeskrig. Ifall det sker utan tillstånd från 
de stridandeparterna finns risken att Sverige som en del av denna 
EU-styrka uppfattas som medverkande i en allians. En allians 
som ägnar sig åt angreppskrig likt de flygangrepp Nato 
genomförde på Jugoslavien. Därför menar Jervas att Sverige inte 
bör delta vid ett sådant ingripande då det inte överensstämmer 
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med Sveriges säkerhetspolitiska doktrin.128 Istället borde Sverige 
ta en ledande ställning för fredsbevarande och humanitära 
insatser, vilket skulle stämma väl överens med den civila 
krishantering som är viktig inom svensk säkerhetspolitik, menar 
han.129 Men Jervas diskuterar  i vilka situationer Sverige bör 
delta, inte när dessa är aktuella. Walzers definition bygger på det 
som Jervas beskriver som sitt tredje scenario, intervention utan 
de inblandade parternas medgivande.  

Uppgifter 

Sveriges ambitioner till ett ökat internationellt engagemang får 
givetvis praktiska konsekvenser. Frågan som infinner sig är vad 
det är som Sverige skall åstadkomma vid olika operationer av 
fredsbevarande och fredsframtvingande karaktär. Hur ska 
Sverige gå tillväga för att ta ansvar och visa solidaritet? I 
diskursen behandlas dessa frågor i vaga termer. Det handlar om 
att bidra till fred och stabilitet i en region men hur det skall ske 
eller vilket sätt som är bäst definieras inte. Vad Sverige skall 
åstadkomma med sitt internationella deltagande blir sällan mer 
konkret än att ”tusenentals svenskar har under FN:s flagga hjälpt 
till att bevara freden i olika delar av världen.”130 Detta för ”att vi 
ska undvika nya blodiga konflikter.”131 En militär insats och 
intervention är en del av säkerhetspolitiken men det är inte 
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förstahandsvalet. Carl Bildt ger en sammanfattande bild av 
diskursen. 
 

Fredspolitikens första linje är alldeles självklart 
samarbete och integration. I dess andra linje följer så 
olika insatser för utveckling, statsbyggande och 
konflikthantering. Men en avgörande linje handlar om 
att kunna använda militära instrument för att ge 
fredspolitiken nödvändig kraft.132 

 
Den kraften handlar om att ge ”oumbärliga” bidrag till 
”stabiliteten”133  menar utrikesminister Lena Hjelm Wallén med 
den nalkande konflikten i Kosovo i åtanke. Det kan handla om 
att bidra med polis i Albanien för att hjälpa landets förmåga att 
förhindra vapensmuggling till Kosovo.134 Bildt menar att en 
svensk styrka skulle kunna förhindra en spridning av konflikten 
och stabilisera området.135 Han menar att: 

 
det kommer att vara nödvändigt med närvaro av 
soldater, poliser och observatörer i området och dess 
helhet under en tid som inte går att överblicka. Och det 
är nödvändigt att förena detta inte bara med tydliga 
insatser för demokratisering utan också med omfattande 
ekonomisk och social hjälp. Kostnaderna för en massiv 
närvaro är mycket stora, men ändå marginella i 
förhållande till de mänskliga och materiella kostnaderna 
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för nya krig och stora flyktingtragedier. Alla andra 
alternativ kommer förr eller senare att kosta mer, såväl 
moraliskt som materiellt.136 

 
Det handlar både om ekonomiska aspekter det blir dyrt men inte 
så dyrt som det blir ifall man inte ingriper, likaså är den moraliska 
aspekten viktig. Andra uppgifter som den svenska utlandsstyrkan 
kan tänkas få och som också är en uppgift för EU:s 
krishanteringsförmåga är enligt Sveriges och Finlands 
utrikesministrar: 
 

avväpning och demobilisering, men även reformering av 
själva försvarsmakten för att ställa den under 
demokratisk kontroll och anpassa den till nya 
förhållanden. Handeldvapen kan behöva samlas in från 
befolkningen i ett krisdrabbat land.137  

 
Försvarsminister Björn von Sydow utvecklar i en längre intervju i 
Dagens Nyheter utlandsstyrkans uppgifter med exempel som att:  

 
bygga ett nytt samhälle efter ett sammanbrott som i 
Moçambique, att bevaka ett vapenstillestånd och 
upprätta civila funktioner som i Kosovo, att skilja 
stridande parter som i Bosnien.138 
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I diskursen är bilden inte uppenbar vad internationell 
krishantering är. Kanske är inte heller arenan den självklara för 
att framställa vad som skall uträttas. Ordalagen blir svepande och 
möjligheten till samsyn ökar. Det är knappast förvånande att 
ingen motsätter sig bidrag till fred och stabilitet. Att Sverige skall 
bidra till detta råder det ingen tvekan om: ”det finns en tydlig 
politisk vilja att öka omfattningen av de svenska bidragen till 
internationella insatser”139 noterar ÖB Håkan Syrén. Det är den 
viktiga uppgiften för svenskt försvar: 
 

I dagens verklighet måste vi kunna utnyttja en större 
andel av försvaret i fredsfrämjandeinsatser i vårt 
närområde, i Europa och globalt.140 

 
Sverige skall vara redo att ingripa var som helst i världen, säger 
försvarsministern. Den nya internationaliseringen kräver ett 
försvar som med kort varsel kan genomföra insatser både 
nationellt och internationellt, det nya insatsförsvaret ska vara 
”flexibelt, användbart, gripbart och samtidigt avskräcka en 
eventuell fiende att angripa vårt land”141 menar han. ÖB Håkan 
Syrén har tagit fasta på detta och menar att försvarets förmåga 
måste vara ändamålsenligt både internationellt och nationellt. 
Sverige skall inte bygga ett försvar för hemmafronten och ett 
annat för de internationella uppgifterna. Det kommer under 

                                                           
139 Syrén, 2004-01-17 
140 von Sydow, 2002-01-20 
141 von Sydow, 2002-01-20 
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överskådlig tid att vara dimensionerande för försvarsmakten.142 
Han menar också ”att militära maktmedel krävs såväl för 
konfliktlösning som för att möjliggöra återuppbyggnad av 
sargade länder är uppenbart.”143  
 
Sverige kan ge bidrag och det är viktigt. Strävan mot 
stabiliserande och fred handlar om både ekonomiska och 
moraliska värden. Det skall ses mot bakgrund av de nya hoten 
där dessa ibland bekämpas bortanför det egna landets gränser. 
Tankarna kring ansvar och solidaritet rymmer här både ett 
egenintresse men det framställs i första hand som en självklar 
moralisk uppgift. 

Utlandsstyrkan 

I och med de ökade internationella insatserna spelar den militära 
utlandsstyrkan en avgörande roll. Den består av kontrakterad 
personal som under en viss tid förbinder sig att tjänstgöra 
utomlands. För möjligheten att rekrytera till utlandsstyrkan anser 
flera debattörer att en fortsatt värnplikt är viktig. Värnplikten är 
och har varit grunden för personalförsörjningen i det svenska 
försvaret. Systemet är nu i gungning eftersom mindre än en 
tredjedel av alla män i en årskull kallas in för tjänstgöring. 
Värnpliktssystemet är inte anpassat för den nya inriktningen av 
försvaret, och ÖB Håkan Syrén menar att 
personalförsörjningssystemet måste förändras, bland annat måste 
systemet vägas mot ambitionerna på det internationella området:  
                                                           
142 Syrén, 2004-01-17 
143 Syrén, 2004-01-17 
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Vi behöver större frihet och större förmåga att möta de 
krav som det flexibla insatsförsvaret och de 
internationella uppgifterna ställer. Våra internationella 
ambitioner förutsätter nya regler som omfattar alla 
personalkategorier inklusive värnpliktiga.144 

 
Enligt gällande lagstiftning kan värnpliktiga endast användas för 
att försvara Sveriges territorium. Det är alltså inte möjligt att 
använda plikt för internationella insatser. I diskursen efterfrågas 
heller inte en plikt för att kunna använda värnpliktiga 
internationellt. Däremot menar bland annat försvarsministern att 
en plikt för officerare kan bli aktuellt. Det intressanta med 
personalförsörjningen är att debatten skiljer sig radikalt beroende 
på vem det är som är föremål för plikt.  
 
Ett avgörande sida i diskursen  om värnplikt är den kvalité som 
en värnpliktsarmé har. Det framträder särskilt tydligt vid 
internationella insatser. Fler konstaterar just att ”facit från 
Kongo till Bosnien visar entydigt att värnpliktsförband varit 
ytterst framgångsrika både när det gäller att lösa stridsuppgifter 
och i fråga om rent humanitära uppgifter.”145 Att frångå ett 
värnpliktsförsvar skulle få konsekvenser för kvalitén 
yrkessoldater skulle framstå som ”dummare, inte minst i 
internationella sammanhang, därför att de värnpliktiga tillfört de 
internationella bataljonerna en civil klokskap av omvittnat 
                                                           
144 Syrén, 2004-01-17 
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värde.”146 Därför ska också den allmänna värnplikten behållas 
och:  
 

dess omfattning bör styras av de kvantitativa och 
kvalitativa uppgifterna. En större del av våra utbildade 
värnpliktiga måste i framtiden utnyttjas i de 
internationella insatserna. Vid urvalet av värnpliktiga bör 
villigheten att på sikt kontraktera sig för 
utlandstjänstgöring beaktas. Vår värnpliktsutbildade 
personal har i en internationell jämförelse presterat 
utmärkta resultat i de typer av utlandsmissioner vi 
deltagit i.147  

 
Den här uppfattningen delas av både officersförbundet och 
försvarsfrämjandet.148 Frågan börjar, menar debattörerna, bli 
akut eftersom det är tveksamt om värnpliktiga ”kommer att 
räcka till för de svenska ambitionerna att skicka frivilliga soldater 
ut på internationella uppdrag.”149 För internationellt är det 
frivilligheten som är i fokus. Det finns en omsorg om kvalitén 
för att kunna genomföra bra insatser, både nationellt och 
internationellt. Men diskursen innehåller liten diskussion kring 

                                                                                                                
145 Bertil Jonsson mfl, Allmän värnplikt bör vara kvar, DN-debatt 
1999-08-30 
146 Paul Degerlund mfl, Officersförbundet presenterar ny studie: 
Värnpliktsarmé billig och kunnig, DN-debatt 2000-11-30 
147 Syrén, 2004-01-17 
148 Degerlund 2000-11-30 & Åke Sagrén mfl, Bluff tala om allmän 
värnplikt, DN-debatt 2002-03-22 & Peter Lundberg & Flemming 
Christensen, ÖB äventyrar nya svenska FN-insatser, DN-debatt 
1998-11-15 
149 Degerlund 2000-11-30 
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pliktens innebörd annat än som ett instrument för att säkerställa 
kvalitén. 
 
Istället framhåller officersförbundet andra fördelar med en 
allmän värnplikt. Försvaret ses som en grundläggande institution 
som skall säkerställa det demokratiska Sverige.  
 

För oss har försvaret ett väsentligt värde som 
medborgarnas gemensamma engagemang för det som vi 
skapat tillsammans. Den allmänna värnplikten är en 
viktig del av de mekanismer som skapat folkhemmet 
Sverige.150 

 
Fackföreningsordförandena för LO, TCO och Saco håller med 
och menar att värnplikten också bidrar till att minska klyftorna 
mellan personer med olika etnisk och social bakgrund men också 
att ”den demokratiska mognaden hos de värnpliktiga”151 ökar. 
Detta eftersom de lär sig arbeta i grupp, respektera regler och att 
ta hänsyn till varandra. Denna värnpliktens ”socialiserande 
funktion”, menar försvarsfrämjandet får gynnsamma effekter för 
flertalet av dem som genomgår värnplikten. Det medför 
minskade risker för ”social utslagning, ungdomsbrottslighet och 
liknande.”152 Denna integration och överföring av positiva 
värden fostrar till ”goda samhällsmedborgare.”153 
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Det är omvittnat att den allmänna värnplikten 
medverkar till en effektiv integration av våra invandrare i 
det svenska samhället och ger dem en möjlighet att för 
sig själva och andra visa att de bejakar sitt nya hemland. 
Det måste ses som en rättighet för alla att få lära sig att 
bidra till att försvara Sverige.154 

 
Plikten skall inte betraktas som en plikt eller skyldighet utan som 
en förmån, en ”rättighet.” Det finns flera intressanta aspekter 
dels det dialektiska förhållandet som värnplikten anses ha, som 
förmedlare och garant för samhällets värderingar men också som 
fostrare av dessa. Jag menar att det finns anledning att ifrågasätta 
bilden av försvaret som en utmärkt arena för samarbete och 
integration av invandrare. Under senare år har det förekommit 
många rapporter kring sexuella trakasserier och 
institutionaliserad rasism. Den oreflekterad bild som från 
officersförbundet, fackföreningar med flera gör sig gällande i 
synen på plikt är också intressant. Att plikten skulle kunna utgöra 
en allvarlig inskränkning i individens fri- och rättigheter i ett 
samhälle hanteras inte, istället framhålls att plikten att försvara 
Sverige skall se som en ”rättighet.” Denna förmån skall dock inte 
omfatta alla, Officersförbundet anser att: 
 

Internationaliseringen gör att Sverige numera kanske 
oftare försvaras genom en insats utanför rikets gränser 
än i kustlinjen. Att tjänstgöra internationellt är en 
naturlig del av officersyrket. Det berikar försvaret på 
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hemmaplan och kan ge impulser som förbättrar 
värnpliktsutbildningen.155  

 
Den naturliga delen av officersyrket att försvara Sverige 
utomlands motiverar inte en plikt. Det är fel väg att tvinga 
officerare till utlandstjänstgöring menar officersförbundet och 
säger att av deras medlemmar kan ”60 procent [.] tänka sig att 
ställa upp i fredsframtvingande verksamhet.”156 Diskussion är 
påkallad eftersom regeringen vill se utlandstjänstgöring som en 
naturlig del av officersyrket. Försvarsminister Björn von Sydow 
menar att alla officerare borde känna sig manade att tjänstgöra 
internationellt. Han hoppas också att fler värnpliktiga skriver på 
beredskapsavtal efter avslutad värnplikt för att ställa upp 
internationellt.157 I diskursen finns alltså en rad olika sätt att 
hantera och se på plikt. Olika aktörer vill tillämpa plikt i olika 
sammanhang på olika grupper med skilda bevekelsegrunder. 
Gemensamt är att kvalitén skall säkerställas. I ett fall blir det här 
tydligare och det är kring frågan om den allmänna värnplikten. 
Där beskrivs ett spännande dialektiskt förhållande där försvaret 
vars uppgift är att försvara vår demokrati också fostrar 
ungdomar i demokratisk anda till ansvarstagande och goda 
samhällsmedborgare. Plikten ska till och med ses som en 
rättighet, inte skyldighet, att försvara sitt land, menar 
Försvarsfrämjandet. 

                                                           
155 Fresker, 2001-09-27 
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Motsättningar i diskursen 
Med presentationen av diskursen som bakgrund skall jag nu lyfta 
fram och problematisera några olika motsättningar som jag 
finner särskilt intressanta. Tydligt är att debatten rymmer många 
olika aspekter, det finns motstridiga utgångspunkter som förenas 
och smälter samman. Allmänt för diskursen kan några drag 
utläsas. Det finns en tydlig sida i diskursen där debattörerna ofta 
relaterar till ett specifikt fall eller situation. Bedömningen av vad 
som är det riktiga handlandet bedöms utifrån dess konsekvenser, 
ifall utfallet blir bra eller dåligt. Allt som oftast kritiseras en fråga 
utifrån sakförhållanden. En teoretisk kritik baserad på principer 
om hur det borde vara framförs sällan. Konflikten i Kosovo 
diskuteras ofta i termer av praktiska konsekvenser av agerandet 
för att bedöma legitimiteten i ingripandet. Dessa 
konsekvensialistiska tankar kan på många sätt härledas till 
utilitarismens idé om att det är konsekvenserna av en handling 
som är avgörande för det moraliska utfallet, om det var rätt eller 
fel att agera.158 En principiell diskussion om det i sig är  riktigt att 
agera, utan att i första hand fokusera på konsekvenserna, förs 
sällan. Det är ändå möjligt att se det som ett principiellt riktigt 
beslut att ingripa men att konsekvenserna av hur det faktiskt 
utfördes kan kritiseras. Immanuel Kant menar att det moraliskt 
riktiga bör grundas i intentionen av en handling.159 Kant skrev 
redan 1795 ett utkast till hur en fredlig samvaro skulle kunna 
åstadkommas och denna pamflett innehåller aspekter som gör att 
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den 200 år senare i högsta grad är brännande aktuell. Det är lätt 
att se Habermas inspiration från Kants tankar. Kant har en 
grundläggande optimistisk tro på förnuftet, med tillräcklig 
upplysning kommer människan trots sin egoistiska sida att inse 
nödvändighet av en fredlig samexistens.160 Människans natur i sig 
står som garant för att ett tillstånd där den eviga freden råder 
kommer att inträffa, även om det förmodligen kommer att ta tid 
och inträffa en rad krig innan det tillståndet är uppnått.161 
Orsaken är kulturens ständiga progressiva utveckling och där en 
internationellt accepterad rättsordning utvecklas som uppbärs av 
insikten om dess nödvändighet. Kant ansåg att det redan 1795 
fanns en sådan långt gången utveckling med allt fler 
gemensamma uppfattningar. Mänskligheten har kommit så långt: 
 

i sin samhörighet att en rättsräkning på en plats på 
jorden upplevs av alla. Därför är idén om ett 
världsmedborgarskap ingen fantastisk eller bisarr 
rättsföreställning utan en nödvändig komplettering av 
såväl stats- som folkrättens oskrivna lagar. Den blir på så 
sätt till en universell människorätt.162  

 
Det är en iakttagelse som rimligen borde upplevas som än mer 
relevant idag. Uttrycken i diskursen kring en moralisk skyldighet 
att intervenera för att förhindra mänskligt lidande tydliggör en 
gemensam rättsräkning, en oförrätt angår alla. Åtminstone finns 
förutsättningar för en sådan upplevelse i en allt större grad idag. 
                                                           
160 Kant, s. 73 
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En annan intressant aspekt är att aktörerna i diskursen ofta tas 
förgivna och ses som självklara. Där finns EU, USA, FN, Nato 
med flera men dessa institutioner behöver inte vara givna en 
gång för alla. Inte minst Sovjetunionens sammanbrott och 
Warszawapaktens upplösande visar att förändringar sker och 
ibland väldigt snabbt. Det finns andra och bättre lämpade 
organisationer som skulle kunna agera i större omfattning om de 
gavs den politiska möjligheten. Exempelvis Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, där ett 50-tal länder är 
medlemmar däribland, Ryssland och USA. Det är också möjligt 
att skapa nya organisationer. Samhället är någonting skapat och 
konstruerat och det är genom politiska beslut som institutioner 
inrättas. Därför kan de också förändras. Sven-Eric Liedman 
menar att det är lätt att glömma bort det i tider som dessa då 
samhället ses som en ”natur som vi måste anpassa oss efter 
ungefär som vi anpassar oss efter klimatet.”163 Det förekommer i 
diskursen lite visioner om hur debattörerna vill att det ska se ut, 
istället utgår man från hur verkligheten är beskaffad idag. 
Habermas vision kring en världsinrikespolitik eller andra visioner 
lyser med sin frånvaro i den dagsaktuella debatten. Kanske 
hänger avsaknaden av dylika visioner eller alternativa 
förutsägelser delvis samman med att verkligheten med 
nödvändighet måste förenklas för att kunna förklaras på det 
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163 Sven-Eric Liedman, Att se sig själv i andra – om solidaritet, 
Stockholm 2000, s. 104 
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begränsade utrymme som en debattartikel utgör.164 Att utgå från 
exempel i verkligheten är ett sätt att tydliggöra åsikter. Den 
vaghet som i många fall också präglar artiklarna kan ha att göra 
med att det är många som skall läsa artiklarna och tolka 
budskapet. Inte minst i fråga om vad ministarar skriver är det 
betydelsefullt då det finns många tänkta mottagare av budskapet. 
Andra stater är intresserad av att se eventuella positionsändringar 
inom politiken. Vagheten gör det möjligt för många att läsa in 
det budskap man vill, det finns många olika konsumenter av en 
debattartikel. Det gör att andra debattörer, som olika experter, 
kan uttrycka sig i mer specifika ordalag. De behöver inte på 
samma sätt ta hänsyn till hur andra stater kan uppfatta deras 
inlägg i debatten. 
 
Nedan skall jag utifrån diskursen belysa motsättningar mellan 
moraliskt ansvar och egennytta, oberoende och samarbete samt 
kollektiv och individ. 

Moraliskt ansvar och egennytta 
I diskursen framställs moralen och solidariteten som viktiga för 
Sveriges ökade internationell engagemang. Samtidigt betonas att 
de nya hoten skall mötas globalt i samarbete. Dessa hot kan inte 
mötas innanför det egna territoriets gränser. För mig framstår 
debatten i detta avseende som något dubbel. Tydligt är att dessa 
två aspekter i diskursen inte kopplas samman. Min uppfattning 
är att debattörer gärna framställer det svenska internationella 
                                                           
164 Jfr Faircloughs diskussion om vilka premisser som sätter gränser 



83 

engagemanget som en moraliska nödvändighet gentemot 
människor i andra länder, Sverige kan inte lämna dessa åt sitt 
öde. Folkmord ska inte få ske och vi har därför en moralisk 
skyldighet att förhindra detta. Samtidigt förekommer i den 
svenska säkerhetspolitiska diskursen frågan om hotbilder. Där är 
alla överens om att det inte finns något hot mot den svenska 
suveräniteten i form av en invasion av Sverige. De nya 
svårdefinierbara hoten som jag tidigare beskrivit hanteras istället 
utomlands i samarbete med andra länder. Det handlar om 
internationell terrorism men också om att säkra freden. 
Konflikter riskerar att sprida sig och kan i förlängningen hota 
Sverige. Likaså är konfliktområden utmärkta smuggelvägar för 
narkotika med mera vilket leder till ökad brottslighet även i 
Sverige. Det är tydliga exempel på det som Habermas menar gör 
att nationsgränserna vittrar sönder och delvis skapar andra 
gränser.165 I och med de nya hotbilderna är territoriets gränser 
inte längre lika viktiga för den svenska säkerhetspolitiken. Det är 
en nödvändighet att försvara Sverige utomlands. Jag delar 
uppfattningen om att det finns en moralisk skyldighet att 
förhindra brott mot mänskligheten men jag är kritisk till att 
kopplingen till den egna säkerheten inte synliggörs mer av 
debattörerna. Dessa orsaker framställs som lika viktiga för varför 
Sverige skall försvaras utanför vårt lands gränser. Det handlar 
både om moraliskt ansvar och egennytta. Genom att inte 
tydliggöra denna koppling försöker man plocka politiska poäng. 
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framtid, Ord och bild nr. 4-5 1998 
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Jag uppfattar det som att man i många fall vill göra en dygd av 
denna nödvändighet.  
 
Det behöver i och för sig inte finnas en motsättning mellan det 
solidariska ansvarstagandet och ett eget intresse, egennytta, av att 
lösa konflikter. Det egna intresset bör inte avfärdas som 
omoraliskt, det kan lika väl vara en positiv drivkraft. Kanske är 
det ett steg i en förändrad syn på världen. Det realistiska 
perspektivet med en allas kamp mot alla, rationalitet för det egna 
intressets bästa och den misstänksamhet som det föder är på väg 
att suddas ut. Den tanken är enligt mitt förmenande inte längre 
giltig i en värld som är allt mer sammanflätad och där problemen 
måste lösas globalt. Frågan om miljön med alla dess aspekter och 
internationell terrorism är inget som en stat kan lösa på egen 
hand. Här finns ett uppenbart gemensamt intresse som kräver 
globalt samarbete, ett förändrat tänkande inom internationella 
relationer är därför nödvändigt. Av den anledningen är 
Habermas idé kring en gemensam världsinrikespolitik intressant. 
Där flätas nämligen det egna intresset samman med andras 
intressen till ett gemensamt intresse.166 Vägen dit är lång och 
målet känns avlägset men de första stegen är redan tagna. 
Habermas menar att: 
 

Det eftersträvansvärda etablerandet av ett 
världsmedborgerligt tillstånd skulle innebära att 
förbrytelser mot mänskliga rättigheter inte skulle 
bedömas och bekämpas utifrån en omedelbar moralisk 
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utgångspunkt, utan behandlas på samma sätt som 
kriminella handlingar inom en statlig rättsordning.167 

 
Det blir med ett sådant tänkande naturligt att försvara Sverige 
utomlands genom att bidra med militär trupp i olika FN-
operationer. Det finns i diskursen klara tendenser kring ett 
ansvarstagande och ett uttryck för solidaritet gentemot 
människor i andra länder, vi har ett ansvar att förhindra 
folkmord. Det kan ses som ett embryo mot den  
världsinrikespolitik som Habermas vill åstadkomma. Samtidigt 
framträder det realistiska perspektivet mycket tydligt i diskursen. 
Det finns knappast någon tro på en global världsinrikespolitik 
utanför EU. I diskursen har realismen uppgraderats från 
nationell nivå till en makrorealism som är giltig för världen 
utanför Europa. Detta trots att det som är avgörande för 
internationellt inflytande inte längre i första hand handlar om 
militära divisioner utan att det i ett komplext världssamhälle är 
den mjuka makt som bygger på förhandlingar, goda relationer 
och ekonomiska fördelar lika viktiga.168 I världen utanför EU är 
tron på att stater agerar utifrån egna intressen fortfarande stark 
och det måste EU anpassa sig till. Synen på att det inte finns 
något annat val än att vi måste ta hänsyn till varandras intressen 
och därför agera utifrån det allmänna intresset har därför sin 
utmaning.  

                                                           
167 Habermas, 1999 
168 Jürgen Habermas & Jacques Derrida, Kriget i Irak, USA:s politik 
och Europas ansvar, Arena nr. 4 2003 
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En annan aspekt av nya hot 

En annan aspekt som är intressant är kopplingen mellan det som 
beskrivs som de nya hoten och hur dessa skall mötas. Det talas 
om olika preventiva insatser och om konflikthantering med 
militära medel om det är nödvändigt. Samtidigt är avsaknaden av 
en diskussion om bakomliggande orsaker till varför 
konfliktsituationer uppstår och vad som orsakar 
säkerhetspolitiska hot, som terrorism, påtaglig i diskursen. Det 
här anser jag är förvånande. Det borde vara viktigt att reda ut 
detta för att kunna ta ansvar och agera solidariskt som man vill. I 
diskursen ses den militära utlandsstyrkan som lösningen på 
många problem, det är den som kan skickas ut ifall det bränner 
till i en konflikt. Det är de akuta humanitära insatserna som är i 
fokus. Men det finns andra humanitära insatser som är viktiga i 
fall man menar allvar med ett solidariskt och ansvarstagande 
handlande. Bellamy har en intressant reflektion i sammanhanget. 
Han menar att i dagens värld handlar säkerhet i många fall om 
nationsbyggande och ekonomisk utveckling istället för skydd 
mot militära hot, inhemska såväl som utländska. Han menar 
också att den största humanitära utmaningen inte handlar om att 
globalt möta skurkstater som systematiskt förföljer och slaktar 
sina invånare, eftersom sådana regimer är få och antalet dödade 
är relativt litet i jämförelse med vår tids stora humanitära 
utmaning, det strukturella våldet. Det tysta folkmord på de 
tusenstals människor som varje dag dör tillföljd av undernäring, 
sjukdomar som skulle kunna botas och fattigdom.169 Den här 

                                                           
169 Bellamy, s. 329 
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reflektionen är tankeväckande i förhållande till det ansvar och 
solidaritet som debattörerna i diskursen säger sig vilja 
åstadkomma. Dessa aspekter av säkerhet förkommer i liten 
utsträckning i diskursen. Det kan naturligtvis bero på att dessa 
frågor diskuteras och framförs i andra sammanhang än i den 
säkerhetspolitiska genren på Dagens Nyheters debattsida. Jag 
tycker ändå att avsaknaden kring dessa tankar är betydelsefulla 
eftersom försummande av dessa missförhållanden i världen till 
stor del bidrar till att skapa de nya hot som beskrivs i diskursen. 
Fattigdom och orättvis fördelning av resurser är grogrund för 
terrorism. Därför borde dessa frågor diskuteras mer i den 
säkerhetspolitiska diskursen utifrån det egna intresset men 
givetvis också utifrån vilket ansvar vi har för det mänskliga 
lidandet i detta samanhang.  

Solidaritet som nyckelord 

En annan intressant aspekt är varför solidaritet blir nyckelord 
och ges stor betydelse i diskursen. Detta eftersom betydelsen av 
ett begrepp som solidaritet inte är given. Det är därför viktigt att 
se vad debattörerna vill framhäva genom att använda 
begreppet.170 Begreppet används av i stort sett alla debattörer 
men utan att någon definierar vad det i praktiken innebär. 
Liedman menar att begreppet solidaritet kan ha många olika 
innebörder. Han konstaterar dock att solidaritet är ett begrepp 
som aldrig används med negativ laddning. Ingen skulle ställa sig 
upp och säga att han var motståndare till solidaritet.171 Jag tror 
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att den positiva laddningen är betydelsefull för hur uttrycket 
används. Särskilt inom utrikespolitiken då en gemensam syn 
mellan de olika politiska partierna är viktig, likaså är den gångbar 
i den allmänna opinionen. Jag tror att debattörerna försöker dra 
nytta av den känsla av samhörighet som förknippas med 
solidaritet för att få uppslutning kring sin politiska idé.  
 
En annan aspekt av användandet av solidaritet som begrepp kan 
ha att göra med att ett av de mest moderiktiga uttrycken inom 
politiken i slutet av 1900-talet var, hållbar utveckling.172 I det 
begreppet finns miljöproblematiken men också stater som är i 
upplösning och vars invånare utsetts för folkmord. Den hållbara 
utvecklingen handlar om ett anständigt liv för alla menar 
Liedman och ”steget från hållbar utveckling till solidaritet är inte 
långt.”173 Solidaritet kan också beskrivas som en gemensam 
identitet där man inom gruppen känner solidaritet med varandra. 
Men solidaritet behöver inte grundas i en gemensam identitet 
utan den kan vara en känsla av samhörighet, menar Liedman. 
Det är den känslan som Habermas vill få till stånd, en 
världsmedborgerlig solidaritet där känslan av samhörighet gör att 
vi behandlar andras intressen som vore de våra egna. Jag 
uppfattar det som att Habermas inte är ute efter en global 
identitet, en sådan är varken önskvärd eller möjlig att skapa. Det 
handlar i stället om en global känsla av samhörighet som 
tydliggör betydelsen av att vi måste hantera världens problem 
gemensamt. 
                                                           
172 Liedman, s. 116 
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Oberoende och Samarbete 
En kärnpunkt i diskursen handlar om samarbete och oberoende. 
Det finns en stark betoning på det internationella samarbetets 
betydelse, där är alla debattörer överens. Avgörande blir då hur 
detta samarbetet skall ske i praktiken. I diskursen framträder 
motsättningar mellan samarbete och oberoende. Flera debattörer 
påpekar Sveriges unika möjlighet att agera eftersom vi inte ingår i 
Nato. Därmed kan vårt oberoende ge Sverige en betydelsefull 
röst i omvärlden, och exempelvis en möjlighet att medla i 
konflikter. Samtidigt menar andra debattörer att detta är ett 
skenbart inflytande, eftersom vi tappar i inflytande när vi inte är 
med när Nato fattar avgörande beslut. En skiljelinje är synen på 
samarbete i form av deltagande i en försvarsallians eller inte. 
Förespråkare menar att det är ett självklart steg att bli medlem i 
Nato för att få ett ökat inflytande medan motståndare till en 
Natoanslutning menar att vår möjlighet till oberoende och 
trovärdighet skulle försvåras. Samtidigt har Sverige redan idag ett 
nära samarbete med organisationen, exempelvis finns en ständig 
delegation på plats i Natos högkvarter.  
 
I vilket fall så belyser frågan om Nato den starka skillnad som 
finns i synen på allianser i diskursen. Det är intressant med tanke 
på den debatt som förs kring en europeisk solidaritetsklausul. 
Det blir ett märkligt argumenterande samt motsättningar mellan 
olika ståndpunkter vad gäller samarbete och oberoende. Detta 
eftersom regeringen ser ett Natomedlemskap som uteslutet men 
en  solidaritetsklausul som naturligt i den stärkta europiska 
solidariteten. Utformningen sådan den presenteras kännetecknar 
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en allians. De primära uppgifterna är inte att skydda integriteten i 
EU ländernas territorium, det finns ingen som hotar det. 
Uppgiften är de ”nya hot” som man har definierat, och det är 
dessa som skall mötas med en solidaritetsklausul. Även om det 
inte innebär några garantier för att gemensamt försvara 
varandras fysiska gränser så ska de nya hoten mötas med alla 
medel inklusive militära. Jag menar att det är uppenbart att EU 
inrättar en allians för att möta dessa nya hot. Det ligger helt i 
linje med beskrivningen av hur de nya hoten ser ut och hur de 
bäst kan mötas, nämligen genom samarbete. I den svenska 
politiken är emellertid ordet allians så förknippat med Nato och 
ett territoriellt försvar att det är omöjligt att använda i den 
svenska säkerhetspolitiska diskursen ifall man vill vinna 
opinionens gillande. Trots det uppenbara att ömsesidigt känna 
solidaritet och ansvar för att möta de nya hoten och försvara de 
med EU:s alla tillgängliga medel inklusive militära, är det samma 
som en försvarsallians. Särskilt intressant blir användandet av 
begreppet solidaritet i det här sammanhanget. Det är inte 
konstigt att allians är utbytt mot solidaritet eftersom en europisk 
försvarsallians inte skulle accepteras av den svenska opinionen 
medan chanserna för en acceptans av en solidaritetsklausul är 
betydlig större. Detta fast det i praktiken inte blir någon skillnad. 
Skillnaden mellan samarbete och oberoende är inte självklar utan 
anpassas i diskursen efter olika förutsättningar. 
 
För mig framstår diskussionen ofta som alltför polariserad för att 
kärnfrågorna skall dyka upp. Endera hävdas oberoendets 
betydelse eller vikten av samarbete för att få så stort 
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internationellt inflytande som möjligt. Det gör att den viktigare 
frågan om varför Nato existerar inte diskuteras. Debatten förs 
utifrån vad som anses bäst för strikt nationella intressen. Det 
saknas en diskussion kring vilka vinster som finns med ett 
medlemskap respektive utanförskap och alternativa samarbeten 
för att uppnå mål som främjar både Sverige och andra länders 
intressen på bästa sätt. Detta eftersom diskussion kring Nato är 
oerhört låst medan diskussion kring en solidaritetsklausul för att 
möta terrorism, vilket är en del av de nya hotbilderna, inte förs 
på samma polariserade vis. Där finns mer av samstämmighet fast 
det på många sätt rör sig om samma fråga.  
 
Samtidigt finns det avgörande skillnader mellan EU och Nato. 
Vilket också påverkar hur dessa organisationer diskuteras. EU är 
en helt annan politisk organisation än Nato vilket kan förklara 
skillnaden i synen på medlemskap i organisationerna. EU är i 
grunden en organisation som är till för att säkra freden i Europa. 
En sammanslutning av detta slag där en solidaritetsklausul endast 
är en liten del av hela samarbetet och inte organisationens 
primära uppgift är inte lika kontroversiellt. EU kan ses som ett 
exempel på hur Habermas idé att det egna intressen tar sig utryck 
som gemensamma intressen. En väpnad konflikt 
medlemsländerna emellan förefaller helt osannolik. Natos syfte 
grundas istället helt och hållet på den ömsesidiga 
försvarsgarantin. Det är inte en politisk organisation på det vis 
som EU är, trots Natos famlande under senare år för att försvara 
humanitära värden. Natos betydligt snävare ramar gör 
organisationen olämplig som samarbetsform för att bygga en 
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tillvaro där stater ser andras intressen som allmänna intressen. 
Den politiska basen är för smal.  

Kollektivet och Individen 
I diskursen framkommer också en intressant motsättning mellan 
kollektivet och individen. En aspekt i diskursen är mellan staten 
som kollektiv och dess suveränitet gentemot individen i staten 
med sina mänskliga rättigheter och vilken av dessa principer som 
ska väga tyngst. Det förekommer i diskursen lite diskussion kring 
hur dessa gränser bör dras. Istället hänvisas till FN för att avgöra 
den typen av principfrågor. Det är märkligt att det inte 
förekommer mer diskussion om hur FN bör behandla dessa 
principer. Om individen i första hand har betydelse i sig själv 
eller som en del i det kollektiva samhället. Det är en viktig 
distinktion att göra för att kunna avgöra hur olika interventioner 
bör ske, om de alls skall göra det. 
 
En annan aspekt av kollektivet gentemot individen rör 
förhållandet till plikt för att kollektivt försvara individer och om 
det ska ske på frivillig väg eller med plikt. Den frågan blir när det 
gäller hur utlandsstyrkan ska bemannas. I frågan om plikt ligger 
den individuella friheten, plikten har dimensionen av att vara just 
plikt, det är ingenting frivilligt. Individens frihet sätts på 
undantag för kollektivets gemensamma bästa. Motsättningen 
mellan kollektivet och individen är uppenbar. Sedan lång tid 
tillbaka har det ansetts rimligt att inskränka den individuella 
friheten för att med plikt försvara sitt land. Plikten blir intressant 
ifall den sätts i relation till den nya världsordning och de nya hot 
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som man talar om i diskursen. För att påminna om 
officersförbundet talande åsikt att ”Sverige numera kanske oftare 
försvaras genom en insats utanför rikets gränser än i 
kustlinjen.”174 Försvaret av Sverige sker inte längre på 
hemmaplan utan i samarbete med andra nationer. Plikten är i 
diskursen starkt knuten till det egna territtoriet vilket är aningen 
märkligt. Konsekvensen av att Sverige försvaras utomlands 
borde rimligen vara att plikten även omfattar insatser utomlands. 
Då syftet med försvaret till stora delar har ändrats borde det 
också ske en förändring i synen på plikt. Accepteras tanken på 
plikt som ett sätt att gemensamt ställa upp för varandra är det 
förvånande att ingen diskussion i diskursen förs om en värnplikt 
för internationella insatser. Tanken förs inte ens fram vilket kan 
bero på att den idén är alltför avvikande för att få fäste i 
diskursen, den är helt enkelt inte möjlig att tänka.175 Däremot 
höjs flera röster för att bibehålla den allmänna värnplikten för att 
försvara Sverige. Problemet är bara att i diskursen anses inte 
Sverige försvaras i Sverige längre. Däremot anser regeringen det 
viktigt att officerare ser internationell tjänstgöring som en 
naturlig del av sitt yrke. Där argumenterar regeringen för en plikt 
medan officersförbundet vill ha frivillighet. Samma förbund som 
vill ha plikt för medborgarna att försvara Sverige vill inte ha en 
plikt för förvarets enda anställda personalgrupp, officerarna, för 
att de skall utföra sitt arbete, att försvara Sverige där det bäst 
anses behövas, nämligen utanför landets gränser. Den här 
skillnaden i synen på individen som enskild medborgare, som 
                                                           
174 Fresker, 2001-09-27 
175 Jämför Isakssons och Janssons  resonemang kring diskursivmakt. 
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anställd i en yrkeskår eller som en del av det kollektiva samhället 
är intressant. Det märkliga är den konsekventa beskrivningen av 
plikt i diskursen som mer eller mindre självklart för att försvara 
svenskt territtorium men som otänkbart för att försvara Sverige 
utomlands. Antagligen är det för att plikten att försvara landet 
har en lång tradition. En plikt i det sammanhanget är därför inte 
lika kontroversiell som en plikt att försvara Sverige utomlands.  
 
Jag tycker också det är något motsägelsefullt att försvara ett 
grundläggande värde som frihet genom att inskränka den. Därför 
blir plikt problematiskt i ett sammanhang där man vill skapa ett 
solidariskt ansvarstagande för samhällets värden. Skall dessa 
värden försvaras måste medborgarna känna sig manade att göra 
detta. Om en plikt anses påkallad är det givetvis så att en sådan 
naturaskatt måste omfatta alla, solidariskt, för att vinna 
acceptans. Habermas idé kring en världsmedborgerlig solidaritet 
har en stor utmaning i att engagera medborgares 
solidaritetskänsla för andra människor i länder långt borta. Det är 
tveksamt om en solidarisk tanke om omsorg för andra förenlig 
med plikt. Det är en känsla som måste uppbådas på annat sätt. 

Framtidsutsikter 
I det här avslutande kapitlet tänkte jag återknyta till Kants tankar 
kring den eviga freden. Finns det anledning att fästa någon vikt 
vid denna idé? Jag sammanfattar sedan de avgörande aspekterna i 
diskursen som skiljer den nuvarande försvars- och 
säkerhetspolitiken från den tidigare. Slutligen tänkte jag ge en 
fingervisning om vart utvecklingen kan vara på väg. 
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Den eviga freden 
Försvars- och säkerhetspolitiken har förändrats. Diskursen kring 
solidaritet och ansvar är i det här fallet särskilt intressant 
eftersom den visar på en språklig förändring i politikens 
gestaltning. Betoningen på samarbete är i detta hänseende positiv 
eftersom det öppnar för ett annat sätt att betrakta verkligheten. 
Detta då språket är det sätt på vilket verkligheten reproduceras, 
samtidigt som språket konstruerar ny verklighet, vilket Quentin 
Skinner påpekar.176 Den förändrade synen på säkerhetspolitiken 
möjliggör förändringar i praktiken. Utan ett språk kring hur en 
annan värld skall se ut är det heller inte möjligt att skapa en 
sådan. Förhoppningsvis är det steg på vägen mot ett 
betraktelsesätt där säkerhetspolitiken handlar om en gemensam 
säkerhet för hela jordens befolkning. Det är en nödvändighet 
och orsaken är enkel: 

 
Människorna kan nämligen på grund av jordens sfäriska 
form inte utsträcka sig över jordytan i all oändlighet utan 
måste lära sig att tåla varandras sällskap.177  

 
Kants iakttagelse upplevs rimligen som än mer relevant idag, 
behovet är större än någonsin. Är det i så fall möjligt att omsätta 
denna nödvändighet i praktiken? Det har givetvis sina svårigheter 
men borde vara möjligt. Kants tanke är att den eviga freden blir  
ett faktum  om det bara  finns en tillräcklig likhet i vårt sätt att 
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sociala verkligheten uppfattas. 
177 Kant, s. 69 f 
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betrakta moral. Georg Sörensen menar att Kants idealism på 
många sätt är mer övertygande i dagens värld än realismen.178 
Detta inte minst på grund av kombinationen av ett moraliskt 
förhållningssätt och det ömsesidiga behovet av ekonomisk 
utveckling. Det återspeglar en rationalitet och egennytta som 
synliggörs i det ökade internationella samarbetet. Det här är 
intressant eftersom det tillskillnad från realismen förklarar ett 
utvidgat internationellt samarbete. Egennyttan består i att det 
ligger i allas intresse att främja handel och ekonomisk tillväxt, 
och därför är en demokratisk utveckling med gemensam 
spelregler rationell, det är förnuftigt, och kommer enligt Kant att 
leda till den eviga freden. Främjandet av demokratin är därför 
viktig. Idén om democratic peace, att demokratiska stater inte går i 
krig med varandra, kan spåras till Kant.179 Kant menar att ett 
viktigt steg är att göra slut på den internationella laglösheten och 
bygga en folkens stat som till slut skall omfatta jordens alla 
folk.180 Tanken är snarare är en sorts federation mellan stater än 
en gemensam superstat och konflikter avhandlas med fredliga 
medel. Det är intressant att se Jürgen Habermas utveckla idén 
kring en världsinrikespolitik utan världsregering, det följer i linje 
med Kants tanke. Nationalstaterna har fortfarande en funktion i 
en sådan världsordning, men agerar inte autonomt gentemot 
omvärlden utan följer en erkänd internationell rättsordning. Kant 
menar också att det bör tillskapas en rättsordning som uppfattas 
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som legitim, vilket gör att stater följer denna eftersom det ligger i 
allas intresse. Det är möjligt att se tendenser till en sådan rättslig 
ordning idag. Den internationella rätten har utvecklats avsevärt 
genom inrättandet av FN och olika internationella domstolar. 
Dock återstår det en hel del innan ett normativt tryck finns vilket 
gör att stater följer de internationellt rättsliga principerna. Det är 
möjligt att se att det i västvärlden idag finns ett sådant 
betraktelsesätt. Det är svårt att tänka sig att konflikter mellan 
stater i västvärlden idag skulle lösas med militära medel. Det är 
också betydelsefullt att konstatera att i stort sett alla världens 
stater i ord erkänner FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. Det finns alltså i teorin en uppbackning kring en 
internationell rättsordning och  betydelse av detta skall inte 
underskattas. Detta eftersom det rättsbegrepp som stater i ord 
säger sig stödja visar på att det finns, om än ett slumrande, 
moraliskt ansvar.181 Långsiktigt är detta viktigt, samtidigt som 
betydelsen naturligtvis kortsiktigt är marginell i fall den inte 
efterlevs i praktiken. Det finns alltså skäl som talar för att den 
eviga freden inte är en alltför långsiktig utopi, det finns en 
utveckling mot ett sådant tillstånd. Detta är en uppfattning som 
inte delas av alla. Samuel Huntington menar exempelvis att något 
samförstånd kring grundläggande värden inte är att vänta utan 
snarare stundar en civilisationernas kamp mellan västvärlden och 
den muslimska världen.182 En tanke som han utvecklat sedan 
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tidigt 1990-tal. Huntington står emellertid enligt mitt 
förmenande för en allt för pessimistisk syn kring människans 
förmåga till samexistens. Frågan är givetvis om Kants syn, om 
världens ständiga kulturella framåtskridande, är giltig och om den 
i så fall slutligen kommer att leda till den eviga freden? I flera 
delar vill jag ge honom rätt. Trots alla bevis på människans 
destruktiva sidor måste en optimistisk  hållning kring vårt sätt att 
behandla varandra intas. 
 

Om människan aldrig skall eller kan bli bättre, hur skall 
man då kunna rättfärdiga att något så korrupt kommit till 
jorden, såvida man inte vill nöja sig med hänvisa till det 
faktum att skapelsen faktiskt skett.183 

 
Utan den förhoppningen och ett fokus på den teoretiska realism 
som exempelvis Huntington står för  kommer en bättre värld 
aldrig att åstadkommas. Visioner är därför betydelsefulla för att 
kunna få till stånd förändringar, inte minst för att visionärt språk 
i sig ger möjligheter att tänka i nya banor. 
 
Sverige bör därför fortsätta och vidareutveckla ett moralisk 
ställningstagande och verka för en internationell rättsordning. 
Ifall vi accepterar moralen som betydelsefull för vårt handlande, 
och därmed ger moralen auktoritet, blir det således orimligt om 
vi hävdar att det inte är möjligt att handla som moralen kräver. 
Det är att underkänna människans moraliska ställningstagande 
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ifall vi menar att vi inte också kan handla moraliskt.184 Moralen 
hör därför till praktikens område och är ingenting som kan 
avhandlas enbart på ett teoretiskt plan. Därmed måste också 
politiken rymma en moralisk dimension och vi bör handla som 
moralen bjuder. Den solidaritet och ansvarstagande som 
kommer till uttryck i diskursen måste därför omsättas i politisk 
praktik. Kant menar att grunden för moralen är att kunna göra 
handlingar universellt giltiga, vi bör handla så att du kan önska 
att dina principer upphöjs till allmän lag.185 Det intressanta är den 
betydelse som Kant ger intention i en handling för att avgöra 
dess moraliska legitimitet. Det öppnar för ett annat sätt att 
betrakta moralen. Detta till skillnad från utilitarismen som är 
blind för intention utan enbart ser till konsekvenserna för att 
avgöra det moraliskt riktiga i en handling, nämligen vilken 
handling som får maximalt bästa konsekvenserna och då spelar 
intention ingen roll. Den realism som har präglat internationella 
relationer understöds av den utilitaristiskt konsekvensialistiska 
synen på moral. Utgångspunkten i ett nyttomaximerande sätt att 
se på världen riskerar att slå över i ett nyttomaximerande för den 
egna staten och inte för allas gemensamma bästa. Därför bör 
moralen ha andra utgångspunkter. Kants sätt ger en större 
möjlighet att utveckla en fredligare värld eftersom grunden ligger 
i hur vi bör handla mot varandra. Intentionen i en handling är 
viktig för att avgöra dess moraliska giltighet det skall vara möjligt 
att upphöja den till universell lag. Det är möjligt att på förhand 
avgöra den moraliska giltigheten och inte först i efterhand se ifall 
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konsekvenserna blev det bästa möjliga. Det främjar en 
eftertänksamhet som skulle göra de internationella relationerna 
gott.  
 
Den diskrepans som uppträder i den svenska diskursen mellan 
nyttan av att agera och det moraliska ansvaret för att ingripa i 
konflikter bör hanteras på detta sätt. Moralen och nyttan hänger 
ihop. Ifall diskursen utvecklas mot en Kantiansk syn på moral 
behöver det inte innebära att de handlingar som blir följden av 
ett sådant förhållningssätt bortser från nyttan. Ett moraliskt 
agerande leder också till bra konsekvenser och egennytta. Hur vi 
väljer att betrakta begrepp som säkerhet får konsekvenser för 
vilka resurser vi är bereda att avsätta för ändamålet. Därför är det 
viktigt att tydliggöra att det exempelvis inte är någon skillnad på 
bistånds- och försvarspolitik. Tillsammans utgör det två aspekter 
av säkerhetspolitiken.  

Vart är den svenska diskursen på väg? 
Sammantaget finns det åtskilligt som skiljer den nuvarande 
försvars- och säkerhetspolitiken mot den tidigare. Framförallt 
finns en skillnad i synen på vad säkerhetspolitik är. Politiska 
områden uppfattas som sammanflätade och som delar av 
säkerhetspolitiken. Här ingår såväl miljöaspekter som 
ekonomiska överväganden. I den nya politiken försvaras Sverige 
utomlands,  till stor del på grund av den förändrade hotbilden. 
Vad som uppfattas som säkerhetspolitiska hot har förändrats 
och där ingår ett vidare spektra av hot, som terrorism och 
organiserad brottslighet. Utifrån diskursen blir slutsatsen att 
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Sverige för sin egen säkerhet, men också för det moraliska 
ansvaret, i större grad måste engagera sig militärt i konflikter i 
andra delar av världen. I tabellen nedan sammanfattas och 
tydliggörs dessa aspekter av diskursen. 
 
 Den gamla politiken Den nya politiken 
Säkerhetspolitikens 
gräns 

Uppdelning mellan 
olika politiska 
områden. 

Politiska områden 
sammanflätas i allt 
högre grad. 

Suveränitetsprincipen Grundläggande inom 
internationell rätt. 

Är inte längre 
absolut. 
Individensrättigheter 
ges utökad betydelse 

Hotbilden Tydligt invasionshot. Mångfacetterad och 
diffusa hot. 

Försvarets roll Stort invasionsförsvar 
vid gränsen. 

Insatsförsvar 
utanför landets 
gränser 

Nytta och moral Uppdelning mellan 
nytta och moraliskt 
ansvar. 

Nytta och moraliskt 
ansvar är aspekter 
av samma sak. 

Freden säkras Genom neutralitet 
och självständighet. 

Genom samarbete 
och aktivt agerande i 
andra stater. 

 
En slutsats som kan dras utifrån diskursen är således att freden 
inte är något som Sverige bibehåller på egen hand, utan något 
som säkras genom samarbete med andra stater. Sveriges första 
försvarslinje är inte längre att hamna utanför andra staters 
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konflikter. Detta eftersom konflikter i andra stater kommer att få 
återverkningar för den svenska säkerheten. Sammantaget med 
det moraliska ansvaret som framkommer i diskursen gör detta att 
det inte längre finns någon tydlig skillnad mellan försvaret av 
Sverige och ett moraliskt ansvar att på andra håll i världen 
försvara mänskliga rättigheter och därmed den svenska freden.  
Jag menar att den här utvecklingen gör att synen på 
nationalstaten och dess gränser förändras, även om denna 
förändring inte utrycks explicit av debattörerna i diskursen. Det 
är också möjligt att se tydliga steg i den riktning som Kant har 
stakat ut. Sverige säger sig inom försvars- och säkerhetspolitiken 
vilja addera en större grad av moraliskt ansvarstagande för den 
internationell rättsordning. 

Två alternativ 
Avslutningsvis har jag med ledning av den analyserade diskursen 
några reflektioner kring framtiden. Världen är på många sätt mer 
global idag än tidigare. Miljöfrågor och nya säkerhetspolitiska hot 
är två exempel på frågor som stater inte kan lösa på egen hand. 
Väpnade konflikter påverkar även stater som inte är direkt 
inblandade i konflikten, både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. 
Andras konflikter är med andra ord också våra egna konflikter. 
Jürgen Habermas analys av den förändrade politiska kartan med 
internationaliserade problemställningar i, Den postnationella 
konstellationen, är intressant. Det genomsyrar hur det svenska 
försvaret omstruktureras. Habermas ger en vision och en lösning 
på hur världen borde utvecklas. I den svenska diskursen är det 
emellertid tunt med visioner. Förhoppningsvis kommer vi se en 
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förändring  mot ett ökat solidariskt ansvarstagande där även 
egenintresset tydliggörs. Det skulle alla vinna på. Sveriges 
möjligheter att påverka den ständiga process som skapar de 
globala skeendena är som liten nation naturligtvis begränsade. 
Inte desto mindre bör Sverige med kraft argumentera för ett 
vidgat säkerhetsbegrepp. Där tonas det realistiska egenintresset 
ned och det nätverk av relationer som världen består av 
tydliggörs. Att vi alla är beroende av varandra för att möta nya 
hot mot säkerheten och långsiktigt utveckla en värld som är 
angenäm för alla dess invånare. Ett första steg är att Sverige 
intensifierar den tanken inom EU, som ett led i framväxten av 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 
 
Emellertid är den här utvecklingen på intet sätt given. Med 
bakgrund av det som framkommit i den här uppsatsen är det 
åtminstone möjligt att skissa på två alternativ kring  hur den 
svenska säkerhetspolitiken i dess internationella miljö skulle 
kunna se ut om 15 år. I det första ser vi en utveckling mot en 
värld där den militära styrkan fortsatt spelar en avgörande roll. 
Det finns ingen egentlig uppbackning kring några principer om 
hur stater bör hantera sina mellanhavanden utan dessa tolkas 
utefter vad som passar bäst för stunden. Sverige har militära 
styrkor på plats i oroshärdar i många delar av världen. Detta i 
första hand för att skydda nationen mot terrorism, organiserad 
brottslighet och för att skydda Europa från flyktingströmmar. 
Sverige bidrar på alla sätt till den krigsorganisation som EU har 
byggt upp för att skydda ett välmående Europa. Politiken bygger 
i allt större utsträckning på att gemensamt värna Europas 
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intressen gentemot omvärlden. FN spelar en alltmer 
marginaliserad roll. EU agerar på egen hand i de konflikter som 
EU finner intresse i. Långsiktiga globala problem skjuts åt sidan 
eftersom politiken är kortsiktig och inriktad mot att vinna nästa 
val, det saknas politiskt ledarskap. Det internationella militära 
engagemanget från svensk sida liknar alltmer ett nykolonialistiskt 
förfarande där Sverige är med och upprätthåller Europeiska 
protektorat i många delar av världen. Insatserna för 
demokratisering är små, istället fokuseras det på Europas 
säkerhet.  
 
I det andra alternativet ser vi istället en utveckling mot en värld 
där insikten om vårt ömsesidiga beroende vinner allt mer gehör. 
Sverige agerar genom EU på uppdrag av FN för att hantera 
konflikter. Samarbete och multilaterala lösningar vinner mark. 
Tillsammans utarbetas strategier för att långsiktigt lösa konflikter 
och säkra freden. Brott mot mänskligheten beivras och Sverige 
bidrar med militär trupp för att ge förutsättningar för en varaktig 
fredlig utveckling i de oroshärdar som uppstår. FN har 
reformerats och ses som en aktör för att legitimera 
genomföranden av fredsframtvingade operationer. Det finns en 
upparbetad känsla av samhörighet, nationalismen och den 
nationella identiteten luckras upp till förmån för en global 
samhörighet. Insikten om att miljörelaterade problem också är 
säkerhetspolitiska problem är tydlig och likaså att fattigdom och 
orättvisor föder fundamentalism och terrorism. Orättvisor tas på 
allvar och fattigdomsbekämpning blir lika naturligt ur humanitära 
aspekter som säkerhetspolitiska. Det finns inga omedelbara hot 
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mot Sverige, men lika självklart som det har varit att försvara 
Sveriges territorium är det nu att försvara demokratiska värden 
och medborgare i andra länder. Tillsammans byggs en fredligare 
och säkrare värld.  
 
Hur utvecklingen kommer att bli är svårt att sia om och kanske 
är det troligast att utvecklingen ligger någonstans emellan dessa 
alternativ. Inför framtiden är det nödvändigt med ett 
helhetsgrepp på de politiska områden. Jag tror att det finns 
mycket att vinna på en utveckling likt det andra skissade 
alternativet. Att komma dit hän reser frågor. Är det möjligt att nå 
en uppslutning för att solidariskt ta ansvar för fred och säkerhet 
globalt? Är det möjligt att skapa förståelse för det ömsesidiga 
beroendet av en långsiktig utveckling som möjliggör kortsiktiga 
uppoffringar? Att svara på detta låter sig inte göras med lätthet. 
Jag tror att en förutsättning för detta är att lyfta fram kopplingen 
mellan den egna säkerheten och den moraliska dimensionen. Det 
är moraliskt viktigt men också långsiktigt nödvändigt för vår 
överlevnad.  
 
I den process som definierar verkligheten måste innebörden i 
försvarspolitiken förändras. Detta eftersom innebörden inte bara 
konstituerar verkligheten utan också pekar ut olika alternativ som 
möjliga för förändring av den sociala praktiken. 
Försvarsorganisation förändras eftersom det är den som 
traditionellt har stått för vår säkerhet. Reflexmässigt finns en tro 
på att försvaret och militären fortsatt skall kunna garantera 
landets fred och frihet fast det endast idag är en liten komponent 
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inom säkerhetspolitiken. Det finns fortfarande en föreställning 
om att vi är isolerade och kan agera på ett självständigt sätt 
gentemot omvärlden, ofta blundande inför det faktum att vi allt 
mer är beroende av andras agerande. Den bild som 
neutralitetspolitiken skapade med maximen om oberoende som 
garant för vår säkerhet måste förändras till en medvetenhet om 
samarbetets betydelse för att i framtiden trygga säkerheten och 
freden. Genom att tala solidaritet och ansvar för andra 
människor långt borta distanseras kopplingen till den egna 
säkerheten och blir till två olika saker, fast det är två sidor av 
samma mynt. Det skapar en bild av att internationella insatser är 
något vi ägnar oss åt för att vara godhjärtade och de nya hoten är 
något vi bemöter för att vi måste. På det sättet skapar man inte 
en förståelse av vad en ny säkerhetspolitik måste innehålla. Det 
behövs en mer genomgripande förändring av politiken för att 
möta framtiden, och den vision om hur vi vill att det ska vara 
och som idag saknas måste skapas för att detta skall bli möjligt. 
 
Slutligen är min förhoppning är att vi kommer se betydande 
utveckling mot en värld som bygger på en insikt om vårt 
ömsesidiga beroende och där globala problem hanteras 
gemensamt. Inför framtiden vill jag gärna vara försiktigt 
optimistisk och då kan ett begrepp som solidaritet med fördel 
användas. Vill vi så kan vi skapa en ömsesidig solidaritet och 
därmed en bättre värld. Sven-Eric Liedman konstaterar enkelt:  
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Där sammanhang mellan människor inte finns, där 
måste det skapas. Och skapelsen är en social och politisk 
akt.186  
 

Det är upp till oss. Utmaningen är stor men inte omöjlig. 

                                                           
186 Liedman, s. 111 
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Sammanfattning 
I en värld som sammanflätas allt mer både ekologiskt, 
ekonomiskt och kulturellt har territorialstaten sina begränsningar. 
Många problem kan inte längre lösas inom det egna landets 
gränser. Nationalstaten påverkas och är beroende av vilka beslut 
som fattas i omvärlden av andra stater, företag och 
organisationer. Det innebär att andra gränser upprättas som blir 
lika viktiga som de territoriella. Exempelvis är kampen mot 
terrorism en gemensam fråga och ingenting som kan bekämpas 
av en stat ensam, här behövs samarbete. Därför är det viktigt att 
de nationella intressena tonas ned och solidariteten människor 
emellan prioriteras. Jürgen Habermas menar att en 
världsinrikespolitik utan världsregering är vad denna utveckling 
behöver.  
 
Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har under senare år 
genomgått radikala förändringar som ligger i linje med den 
förändrade bild av nationalstatens gränser som Habermas 
uppmärksammar. Den här uppsatsen riktar därför blickarna mot 
den internationalisering som den svenska säkerhetspolitiken 
befinner sig i. Frågor som ställs är varför det är viktigt att Sverige 
deltar i internationella insatser, vad är det som ska uträttas och 
hur skall det åstadkommas, och vilken roll spelar det förändrade 
omvärldsläget och de ”nya hot” som definieras för den här 
utvecklingen? Likaså är det intressant att se vad politiska 
debattörer menar med begrepp som solidaritet och 
ansvarstagande. Med utgångspunkt i debattartiklar från Dagens 
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Nyheter har Norman Faircloughs diskursanalytiska ansats 
använts för att analysera frågeställningen. Diskurser bidrar till att 
skapa kunskaps- och betydelsesystem. Det är därför intressant att 
studera hur språket används för konstruktion av den här 
utvecklingen. 
 
I analysen av diskursen framställs moralen och solidariteten som 
viktiga för Sveriges ökade internationell engagemang. Samtidigt 
betonas att de nya hoten skall mötas globalt i samarbete. Dessa 
hot kan inte mötas innanför det egna territoriets gränser. 
Lösningen blir därför att engagera sig i konflikter i andra delar av 
världen för att möta dessa nya hot. Min uppfattning är att 
debattörer gärna framställer det svenska internationella 
engagemanget som en moralisk nödvändighet gentemot 
människor i andra länder, Sverige kan inte lämna dessa åt sitt 
öde. Samtidigt framställs det som säkerhetspolitiskt nödvändigt 
för vår egen säkerhet utan att detta kopplas samman. I den nya 
politiken försvaras Sverige utomlands till stor del på grund av 
den förändrade hotbilden. Vad som uppfattas som 
säkerhetspolitiska hot har förändrats och där ingår ett vidare 
spektra av hot som terrorism och organiserad brottslighet. 
Utifrån diskursen dras slutsatsen att Sverige för sin egen säkerhet 
men också för det moraliska ansvaret i större grad måste 
engagera sig militärt i konflikter i andra delar av världen. Freden 
inte är något som Sverige längre bibehåller på egen hand utan är 
något som säkras genom samarbete med andra stater. Sveriges 
första försvarslinje är inte längre att hamna utanför andra staters 
konflikter. Detta eftersom konflikter i andra stater kommer att få 
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återverkningar för den svenska säkerheten. Detta sammantaget 
med det moraliska ansvaret som framkommer i diskursen gör att 
det inte längre finns någon tydlig skillnad mellan försvaret av 
Sverige och ett moraliskt ansvar att på andra håll i världen 
försvara mänskliga rättigheter och därmed den svenska freden, 
det blir samma sak.   
 
Inför framtiden diskuteras Immanuel Kants 200 år gamla idé om 
den eviga freden. Uppslutningen kring de mänskliga rättigheterna 
och den upprördhet som uppstår då dessa kränks på olika håll i 
världen, är ett tecken på att det finns en gemensam 
rättsuppfattning som gör att den eviga freden inte enbart är en 
utopi. 


