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I nationens intresse: (En beskrivning och analys av texter från regeringen och 
Försvarsberedningen 2008 vad avser ”nationella intressen” i svensk säkerhetspolitik.) 

Att försvara svenska värden och intressen är nu jämte försvaret av Sverige Försvarsmaktens 
främsta uppgift. Nu när begreppet ”nationellt intresse” verkar ha fått en ny och viktig roll i svensk 
säkerhetspolitik så är det angeläget att undersöka mer systematiskt på vilket sätt det förhåller sig. 
Det är med denna bakomliggande tanke som ämnet för uppsatsen är valt, dvs. att undersöka vilken 
roll den klassiska termen ”nationella intressen” spelar i nutida svensk försvars och 
säkerhetspolitik.  
 
Som grund för undersökningen har jag har analyserat officiella tal, artiklar och uttalanden utlagda 
på regeringens hemsida från januari 2008 till november 2008 av Sveriges statsminister, 
utrikesminister och försvarsminister. Alla texter har kontrollerats om begreppet nationella 
intressen, svenska intressen, egenintresse inklusive engelska översättningar och svenska böjningar 
förekommer. Jag har även analyserat karaktären av de nationella intressen som finns redovisade i 
Försvarsberedningens rapport Försvar i användning. Sveriges nationella intressen är där 
definierade som: 1. Upprätthålla och säkra Sveriges välstånd.(Önskat intresse) 2. Upprätthålla och 
säkra Sveriges trygghet och säkerhet.(Operationellt intresse) 3. En världsordning med sin grund i 
folkrätten, för att uppnå fred, frihet och försoning.(Önskat intresse) 4. Ett stabilt och förutsägbart 
närområde.(Operationellt intresse) och använt dem som utgångspunkt i diskussion och analys.  
 
Undersökningen visar att begreppet innehar rollen såsom ett centralt analytiskt begrepp och utryck 
för politiskt handlande i svensk säkerhetspolitik. Men ju mer man preciserar innebörden av 
begreppet så nedgår det politiska utrymmet för dess användning. Det ligger alltså i dess politiska 
användningsområdes natur att förbli oprecist och övergripande för att fortsätta inneha en central 
roll. Det uppkommer ett dilemma när begreppet skall fungera väl i ytterligare en roll. Nämligen i 
rollen såsom värdeord för målstyrning av Försvarsmakten vilket kräver precisering och 
konkretisering.  
Nyckelord: nationella intressen, svenska intressen, säkerhetspolitik 
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Abstract 
 
Defending Swedish values and national interests are- together with the defense of Sweden- the 
principle tasks of the Armed Forces. This concept of “national interest” has gained particular 
curiosity resent, thus both the traditional and contemporary notion(s) are examined.  
 
To accomplish the above an analysis of relevant documents, speeches and statements between 
January 2008 and November 2008 has been conducted. Statements of policy from the Swedish 
government have been investigated for evidence of vested interests. All texts have been checked 
for the concept of national interests, Swedish interests, vested interests including English 
translations and their possible distortions. A review of the of the Ministry of Defence ‘Swedish 
Defense Commission Report (2008)’. In this document Sweden’s “national interests” are defined 
as: Maintain and secure Sweden's prosperity. (Aspirational interest) Maintain and ensure that 
Sweden is safe and secure. (Operational interest) A world order with its basis in international law, 
in order to achieve peace, freedom and reconciliation. (Aspirational interest ) A predictable and 
stable surrounding area. (Operational interest)  
 
The survey attempts to show that the concept is holding a role as a key analytical concept and an 
expression of political action in the Swedish security policy. But the more you clarify the meaning 
of the term so fall the political space for its use. It is therefore in its political nature to remain 
imprecise to continue to hold a central role. One current dilemma for the Armed Forces is that in 
order for it to function effectively it requires clearly defined goals whilst the political use of the 
“national interest” can have the obverse consequence. 
 
Key words: national interests, Swedish interests, security policy
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Genom att förstå språket och tolka innebörden av de olika termer som används inom ett visst 
område så ökar kunskapen och förståelsen för den kontext som beskrivs med begreppens hjälp.  
Nu när begreppet ”nationellt intresse” verkar ha fått en ny och viktig roll i svensk säkerhetspolitik 
så är det angeläget att undersöka mer systematiskt på vilket sätt det förhåller sig. Det är med denna 
bakomliggande tanke som ämnet för uppsatsen är valt, dvs. att undersöka vilken roll den klassiska 
termen ”nationella intressen” spelar i nutida svensk försvars- och säkerhetspolitik. Följande citat 
från Försvarsmaktens utvecklingschef generalmajor Michael Moore är talande för vilken 
förändring nämnda begrepp har undergått inom den svenska säkerhetspolitiken i närtid. 
 

Även när vi är i Afrika är det i första hand för att skapa säkerhet i en värld där allting 
hänger samman. Global säkerhet skapas regionalt och lokalt. Det finns ett ord som 
var nästan förbjudet i Sverige i dessa sammanhang och det ordet är ”intresse”. Det är 
till exempel ett svenskt intresse att världsekonomin och världshandeln fungerar. Vi 
kan inte hela tiden lämna det åt andra att säkra detta. Vi är också ett land som har 
förskonats från umbäranden under lång tid. Så jag vill påstå att Sverige är ett av 
världens bräckligaste och mest sårbara länder, så vi om några borde vilja skydda våra 
värden och intressen.1 

 
Begreppet nationellt intresse är inte längre förbjudet inom ramen för svensk säkerhetspolitik. I och 
med regeringsskiftet 2006 har det istället blivit ett centralt begrepp i den svenska försvars- och 
säkerhetspolitiken. Att försvara svenska värden och intressen är nu jämte försvaret av Sverige 
Försvarsmaktens främsta uppgift. I och med delgivningen av planeringsanvisningar för 
Försvarsmaktens underlag för inriktningspropositionen 2009 så fick försvarsmakten den nya 
uppgiften. 
 

1. Försvara Sverige och upprätthålla våra grundläggande värden och intressen. Detta 
sker genom insatser globalt, i Europa, i närområdet och på vårt eget territorium.2 
 

Begreppet nationella intressen har således fått en betydelsefull roll i den nutida svenska försvars- 
och säkerhetspolitiken och har förflyttats från skuggan till strålkastarljusets centrum. Ett begrepp 
vars innebörd kan vara såväl av oföränderlig som av elastisk karaktär och som ofta definieras efter 
hand beroende på situation. Nationella intressen har övergått från att ha varit ett begrepp som 
använts mer opreciserat i den allmänna säkerhetspolitiska debatten till att nu också bli det ledande 
värdeord som skall förklara syfte och mål med Sveriges nya insatsförsvar.

                                                 
1 Michael Moore (2008). Framsyn nummer 2-2008:Vi har intressen att skydda. Västerås (2008). Framsynsfabriken AB 
(generalmajor Michael Moore är utvecklingschef i Försvarsmakten) 
2 Fö2008/3305/MIL. Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens underlag för inriktningspropositionen 2009. 
Publicerat på internet 7 november 2008 av försvarsdepartementet [www]. Hämtat från 
<http://www.regeringen.se/sb/d/10211/a/115158> Hämtat 6 mars 2009 
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1.2 Syfte och problemställning 
Syftet med uppsatsen är att analysera begreppet nationella intressen och vilken roll det spelar i 
samtida svensk säkerhetspolitik. 

1.3 Studiefrågor 
1. Hur definierar svenska regeringen nationella intressen? 
2. Vilken karaktär har de svenska nationella intressena? 
3. Används nationella intressen för att förklara, värdera, rationalisera eller kritisera 

säkerhetspolitiken av statsministern, utrikesministern och försvarsministern? 
4. I vilka sammanhang föreligger intressekonflikter med hänvisning till nationella intressen 

enligt statsministern, utrikesministern och försvarsministern? 

1.4 Avgränsningar 
Den nya uppgiften till Försvarsmakten innehåller två centrala begrepp. De två olika begreppen är 
grundläggande värden och intressen. Begreppet grundläggande värden undersöks och analyseras 
inte. Avgränsningen är gjord med följande motiv. För det första är de svenska nationella värdena 
olika de svenska nationella intressena till sin karaktär. Vilket skulle innebära att uppsatsens 
undersökande och analyserande omfattning skulle behöva omfördelas mellan nationella intressen 
och nationella värden för att svara på vilken roll båda begreppen har i nutida svensk 
säkerhetspolitik. För det andra skulle en omfördelning av omfattningen innebära en risk att 
undersökning och analys inte uppnår den förståelse för det enskilda begreppets roll i nutida svensk 
säkerhetspolitik vilket är avsikten med uppsatsen.  
 
I uppsatsens undersökande kapitel har jag bara analyserat hur svenska regeringen (statsministern, 
utrikesministern och försvarsministern) samt försvarsberedningen använt sig av begreppet 
nationella intressen under perioden Jan-nov. 2008. Uppsatsens begränsade omfattning (c-uppsats) 
kräver en avgränsning av analysdelen för att inte få ett för stort omfång på arbetet. Avgränsningen 
av analysdelen är gjord med följande motiv. För det första är regeringen huvudman för den rådande 
officiella nationella säkerhetspolitiken och innehar därmed en avgörande roll inom området. För 
det andra finns officiella källor tillgängliga för undersökningen. 
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1.5 Teori och Metod 
Följande avsnitt syftar till att beskriva de metodologiska tillvägagångssätt som tillämpats i denna 
uppsats och att diskutera styrkor respektive svagheter med de använda metoderna. Avslutningsvis 
förklaras valet av huvudkällor till uppsatsen. Uppsatsen som helhet utgår från de fyra svenska 
nationella intressen som är redovisade i försvarsberedningens rapport Försvar i användning.3 De 
svenska nationella intressena har definierats och kategoriserats för att ta fram deras karaktär. Jag 
har undersökt i vilket syfte begreppet används inom politiken och i vilka sammanhang det 
föreligger intressekonflikter med hänvisning till nationella intressen. Jag har utgått från två olika 
teoretiska perspektiv i syfte att få en bredare analys. Slutligen sammanbinder jag de olika 
analyserna i en diskussion och sammanfattande analys för att få fram en bild av vilken roll 
begreppet spelar i samtida svensk säkerhetspolitik.  
 
I kapitel två så har jag gjort en historisk återblick samt beskrivit bakgrunden för begreppet 
nationella intressens användning inom ramen för realism och konstruktivism. Realismen väljs som 
utgångspunkt då begreppet nationella intressen är centralt för hela teoribildningen. Konstruktivism 
väljs då den har en skild syn på hur nationella intressen uppstår i förhållande till realismen och att 
en av analysmetoderna som används i undersökningen har sin utgångspunkt i denna tankeriktning. 
Båda teorierna beskrivs övergripande med fokus på hur teorierna förhåller sig till begreppet 
nationella intressen. Genomgången syftar även till att skapa en bild av det rådande 
”forskningsläge” som är en följd av den teoriutveckling som pågår. Detta då ingen specifik 
forskning runt en snarlik frågeställning har återfunnits som uppsatsen kan anknyta till. Metoden för 
den historiska återblicken har varit litteraturstudier av böcker och uppsatser och deltagande i olika 
föreläsningar och diskussioner med handledare avseende ämnet internationella relationer. Fördelen 
med metoden är att jag kunnat ta del av redan vedertagna sammanfattningar i ämnet och nackdelen 
är att jag själv inte kontrollerat samtliga källor som sammanfattningarna bygger på. 
 
Jag har därefter utgående från den historiska återblicken redovisat och förklarat en modell för 
kategorisering samt värdering som bygger på en analysmodell framtagen av Joseph Frankel i hans 
bok National Interest (1970). Analysmodellen kategoriserar samt ger svar på i vilket syfte 
nationella intressen används. Varje intresse är först värderat mot ett antal olika frågor som används 
för klassificering mot kategorierna önskade och operationella intressen.4 En samlad bedömning av 
resultatet från frågorna ligger sedan som grund för den slutliga kategoriseringen i önskade och 
operationella intressen. Jag har i min undersökning använt mig av Frankels kriterier för att 
kategorisera de fyra svenska nationella intressena. Sammanställning av undersökningen återfinns i 
tabellform i bilaga 1 
 
Därefter har jag analyserat officiella tal, artiklar och uttalanden utlagda på regeringens hemsida 
från januari 2008 till november 2008 av Sveriges statsminister, utrikesminister och 
försvarsminister. Jag har använt mig av Frankels kategoriseringsmodell ”förklarande och 
polemiska” nationella intressen för att undersöka i vilket syfte begreppet nationella intressen 
använts. Alla texter har kontrollerats vad avser begreppet nationella intressen, svenska intressen, 
egenintresse inklusive engelska översättningar och svenska böjningar förekommer.  

                                                 
3 Försvarsberedningen. DS 2008:48 Försvar i användning (2008). Stockholm. Edita Sverige AB 
4 Frankel, Joseph (1970). National interest. London: Pall Mall: sid: 31 
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I alla avsnitt där något av begreppen figurerar har jag gjort en djupare analys av texten och placerat 
varje avsnitt i olika kategorier beroende på om syftet med användningen av begreppet är 
förklarande, värderande, rationaliserande eller kritiserande.5 Sammanställning av undersökningen 
återfinns i tabellform i bilaga 2. Fördelen med Frankels metod är att han tagit fram en analysmodell 
specifikt för att kunna analysera nationella intressen vilket innebär att frågorna för klassificering är 
framtagna mot detta syfte. Nackdelen för min undersökning är att analysmodellen endast är ett 
kategoriseringsverktyg och inte tar med kontextuell påverkan. För att applicera även denna faktor 
så har metoden kompletteras med ytterligare ett analysverktyg. För att komplettera 
kategoriseringsanalysen med en kontextuell dimension undersöks i vilka sammanhang det 
föreligger intressekonflikter med hänvisning till nationella intressen. Som analysverktyg används 
Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wildes bok Security – A New Framework for Analysis 
(1998) där en metod för säkerhetsanalys återfinns. 
 
Metoden förklarar hur vissa frågor lyfts från den vanemässiga hanteringen inom politiken till en 
högre nivå som handlar om nationens överlevnad och försvar av dess vitala nationella intressen. 
Denna höjning medger därmed att åtgärder med extraordinära medel och metoder kan nyttjas. 
Deras beskrivna analysmetod används för att identifiera i vilka sammanhang det föreligger 
intressekonflikter med hänvisning till nationella intressen inom de fem sektorerna politik, ekonomi, 
samhälle, miljö och militärsektorn. Jag har först analyserat om begreppet används inom ramen för 
att konstruera ett säkerhetsproblem ”säkerhetisering”.6 Därefter har jag analyserat kontexten och 
placerat in det i en av de fem sektorerna. Fördelen är att det är en välkänd modell för 
säkerhetsanalys och de olika sektorerna som används väl beskriver olika intresseområden i dagens 
samhälle. I min undersökning så använder jag analysmetoden för att identifiera de fall där 
statsministern, utrikesministern och försvarsministern direkt eller indirekt framhåller att det 
föreligger ett hot mot ett nationellt intresse alternativt en intressekonflikt kopplat till ett nationellt 
intresse. I min undersökning gör jag ingen skillnad på om frågan eller intresseområdet är 
“säkerhetiserat” eller bara ett ”säkerhetiserings försök”. Sammanställning av undersökningen 
återfinns i tabellform i bilaga 3. Nackdelen är att metoden bara indirekt hanterar själva begreppet 
nationella intressen samt att empiriunderlaget är begränsat vilket minskar slutsatsernas relevans. 
 
Efter teoridelen förtydligas de fyra olika nationella intressen som finns redovisade i 
Försvarsberedningens rapport Försvar i användning. Fördjupat underlag till diskussion och 
analyskapitlet är i huvudsak hämtat från regeringens hemsida. Fördelen med förtydligandet är att 
den vidare analysen av ett nationellt intresse kan genomföras med större precision då en djupare 
innebörd av begreppen skapas. Nackdelen är att de förklarande texterna till de centrala begreppen i 
diskussions och analyskapitlet inte är tagna ur ett och samma sammanhang. I kapitel fyra framgår 
nu t.ex. att svenskt välstånd bygger på svensk handel. Denna definition har jag tagit fram genom att 
jag sammanfört värdeordet ”svenskt välstånd” från försvarsberedningens rapport med en förklaring 
till begreppet ”svenskt välstånd” från regeringens handelspolitiska deklaration. 
 

                                                 
5 Frankel, Joseph (1970). sid: 35 
6 Buzan, Barry, Waever, Ole & Wilde, Jaap de (1998).  Security: a new framework for analysis . Boulder, Colo.: 
Lynne Rienner: sid: 23-27( Begreppen ”säkerhetisering” samt ”säkerhetiserings försök” författarens översättning av 
”securitized” och ”securitizing move”) 
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Totalt 121 tal, uttalanden och artiklar som är en del av empirikällorna, har undersökts och 
analyserats och av dessa har 25 stycken, 20 % procent, använt sig av begreppet nationella intressen 
eller en synonym. I talen är förekomsten 16 av 45 tal dvs.ca 30%. I de 45 uttalandena som finns på 
regeringens hemsida har begreppet endast använts i fyra fall dvs. ca 10 % och i de 31 analyserade 
artiklarna finns begreppet i fem av dem, ca 15%.Validiteten avseende termens roll inom kontexten 
svensk säkerhetspolitik är begränsad som en följd av den relativt låga förekomsten och 
användningen av begreppet i den undersökta empirin. För en fullständig redovisning av undersökt 
material se bilaga 4. Reliabiliteten bygger på analysverktygens förmåga att undersöka empirin. Jag 
anser att analysverktygen fungerat väl och att reliabiliteten därmed är god. En fördjupad 
beskrivning av de använda analysverktygen återfinns i kapitel 2.2. Därefter knyter jag ihop de fyra 
olika analyserna i en diskussion och sammanfattande analys för att redovisa vilken roll begreppet 
spelar i samtida svensk säkerhetspolitik. Slutligen redovisas två olika områden för vidare forskning 
som jag anser är väsentliga i dagsläget. 
 
Källorna för uppsatsen kan delas in i tre kategorier: teorikällor, bakgrundskällor och empirikällor. 
De två teorikällorna är valda med hänsyn tagen till deras räckvidd och förklaringskraft samt att de 
innehåller var sin analysmetod som jag använder i reviderad form i min undersökning. 
 
Den första teorikällan är skriven av tidigare nämnde Joseph Frankel som var professor i 
säkerhetspolitik vid University of Southampton när han skrev boken National Interest (1970). 
Boken är en av flera böcker som togs fram av olika lärosäten och författare i inom ramen för det 
större projektet Key Concepts in Political Science. Detta projekt resulterade i en bokserie på totalt 
21 böcker främst ämnade som läroböcker inom säkerhetspolitik och internationella relationer.7 
Frankel har efter publiceringen av National Interest skrivit och publicerat en mängd böcker om 
internationella relationer.8 Frankels bok används som källa då jag anser att den har bra räckvidd 
och förklaringskraft avseende kategorisering och förståelsen av begreppets karaktär. Frankel har 
själv använt sig av ett stort antal böcker från kända tänkare inom området internationella relationer 
och säkerhetspolitik när han skrev sin bok. Jag anser att Frankels bok sammanfattar många av de 
tankar och teorier om begreppet nationella intressen som fanns då den skrevs.9 
 

                                                 
7 Frankel, Joseph (1970). sid: 7-9 
8 Joseph Frankel. [www]. Hämtat från <http://www.allbookstores.com/author/Joseph_Frankel.html> Hämtat 2 mars 
2009 från Allbookstores.com  
9 Frankel, Joseph (1970). sid: 163-165 
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Den andra teorikällan är skriven av tre akademiker. Barry Buzan var professor i internationella 
studier vid University of Westminister samt projektchef för European Security Group vid 
Köpenhamns fredsinstitut (COPRI), OleWæver var forskare vid COPRI och Jaap de Wilde var 
lärare i internationella relationer vid University of Twenty när de skrev sin bok Security - A New 
Framework for Analysis (1998). Med boken vidgar författarna den traditionella säkerhetspolitiska 
kontexten från att endast ha bestått av den politiska och militära sektorn till att även inkludera 
sektorerna ekonomi, samhälle och miljö.10 Boken används som teorikälla för att deras analysmetod 
medger att man kan undersöka hur begreppet nationella intressen används i relation till 
intressekonflikter i en bred kontext. Boken utgår från en konstruktivistisk teoribildning till skillnad 
från Joseph Frankel som har Morgenthaus klassiska realism som utgångspunkt. Detta medför att 
jag i min sammanfattande undersökning får med två olika sätt att betrakta och analysera begreppet 
nationella intressen. 
 
Empirikällorna är valda för att de representerar delar av den nutida politiska hållningen avseende 
svensk säkerhetspolitik. Empiriunderlaget har ett styrande politiskt dokument i form av 
försvarsberedningens rapport Försvar i användning (2008) som främst används som källa 
avseende definition och analytisk innebörd av begreppet nationella intressen vilket ger underlag för 
undersökningens kategorisering. Tal, artiklar och uttalanden ger underlag för undersökning om hur 
termen används i den politiska debatten. 
 
Bakgrundskällorna är valda för att skapa ett sammanhang för teori och empiri. De syftar både till 
att ge en historisk återblick och teoretiskt samband och för att rama in analysen i en nutida svensk 
samhällsdebatt inom säkerhetspolitiken. 

                                                 
10 Buzan, Barry, Waever, Ole & Wilde, Jaap de (1998). sid: 239 
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2. Nationella intressen begreppsanalys 

2.1 Historik och teori- och ”forsknings” bakgrund. 
Begreppet nationella intressen är ingen ny företeelse och det har varit en del av det politiska 
språkbruket ända sedan den moderna nationalstaten utvecklades. Några exempel ur historien är 
först den italienske statsmannen Niccolò Machiavelli. Han ger i början på 1500 talet i sin bok 
Fursten uttryck för en realpolitisk grundsyn där de egna intressena inte kan tillgodoses med en 
idealistisk grundläggande uppfattning. Nyttjandet av makt och ofta moraliskt förkastliga metoder 
var nödvändiga för att säkra sina egna (furstens/statens) intressen i syfte att uppnå en stabil stat.11 
Machavelli anses vara en av de ledande historiska klassikerna när det avser realismen.12  
Själva begreppet ”nationellt intresse” spreds i större omfattning i textform av hertig Henri de 
Rohan. Han var en av det tidiga 1600-talets centrala ledare i Europa. I hans text ”De l'interêt des 
princes et états de la chrêtienté”13 som gavs ut 1638 skriver han: ”Furstar regerar över människor 
och intressen härskar över furstar.”14I den tid då detta skrevs så är begreppet furstar synonymt med 
dagens nationsbegrepp. En modern översättning blir då att ” Nationer reagerar över människor och 
intressen härskar över nationer.” Efter spridningen av Henri de Rohan’s text och utvecklingen av 
nationalstaten ändras begreppet i det maktpolitiska språkbruket. Uttrycket nationella intressen 
etableras och efter Napoleonkrigen så beskrev Furst Metternich, Europas då ledande politiska 
centralgestalt innebörden av nationella intressen enligt följande. 
 

Politik är vetenskapen om staters vitala intressen i dess bredaste mening. 
Emellertid så återfinns inte längre isolerade nationer, de återfinns endast i annaler 
från en barbarisk tid. Vi måste alltid betrakta sällskapet av nationer som en 
grundläggande förutsättning i den moderna världen. De stora axiomen av politisk 
vetenskap går vidare med kunskapen att alla nationers äkta politiska intressen är 
grundade på de generella intressen som garanterar deras existens.15 

 
Dessa tre historiska exempel är bara ett axplock för att påvisa hur tidigare generationer har använt 
sig av termen inom olika historiska epokers säkerhetspolitik.16 Begreppet är ingen ny företeelse 
utan har historiskt använts för att för att skapa uppfattning och mening med den egna politiken och 
för att förklara vilka förhållanden som är vitala för en stat. 

                                                 
11 Nicco Machiavelli [www]. Hämtat från <http://www.ne.se/kort/niccolomachiavelli>. Hämtat 18 februari 2009 från 
Nationalencyklopedin 
12 Jackson, Robert H. & Sørensen, Georg (2007).  Introduction to international relations: theories and approaches. 3. 
ed. Oxford: Oxford University Press sid: 66 
13 I kristna prinsars och staters intresse. (översättning från franska till svenska av författaren) 
14 Henri, duc de Rohan [www]. Hämtat från <http://www.answers.com/topic/henri-duc-de-rohan>. Hämtat 26 
november 2008 från Answers.com 
15 Gulick, Edward Vose (1955).  Europe's classical balance of power: a case history of the theory and 
practice of one of the great concepts of European statecraft . Ithaca, N.Y.: sid: 32 (översättning från 
engelska till svenska av författaren) 
16 Rozeta E. Shembilku (2004). The National Interest´Tradition and the Foreign Policy of Albania. The 
Fletcher School. Tufts University Publicerad på internet 2004 av The Fletcher School [www]. Hämtat från 
<http://fletcher.tufts.edu/research/studentresearch.shtml> Hämtat 7 mars 2009 sid: 6-11 
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Termen nationella intressen har använts frekvent av framstående amerikanska politiker alltsedan 
den amerikanska nationens födelse. Begreppet spelar fortfarande en central roll i amerikansk 
säkerhetspolitik och används t.ex. som ett ledande värdeord tillsammans med termen ”våra värden” 
som utgångspunkt för USA:s säkerhetsstrategi som offentliggjordes 2002.17 I och med USA:s 
dominerande roll i internationell säkerhetspolitik så har begreppet och dess innebörd därmed 
fortfarande en världsomspännande betydelsefull roll. Men det är först i modern tid som begreppet 
har börjat användas som ett verktyg för säkerhetspolitisk analys.18 
 
I Sverige gav Försvarshögskolan ut boken Svenska Intressen (2000). Avsikten var att bidra till en 
initierad debatt och diskutera och klargöra svenska intressen och framtida strategier sett ur ett brett 
säkerhetspolitiskt perspektiv. Boken vände sig till politiska och militära beslutsfattare samt 
forskare och studerande och övrigt intresserade. Författarna anser att boken utgör underlag för 
vidare forskning inom området. Sverige och dess intressen är utgångspunkt för bokens olika 
kapitel.19 Följande reflektion avseende svenska intressen görs i inledningen på boken. 
 

”Försvar” är förvisso fortfarande en relevant företeelse, men ”intressen” är ett 
bredare begrepp som antyder att det idag inte längre bara är en fråga om att försvara 
eller skydda utan också att främja. Vi har inte bara defensiva utan också offensiva 
intressen. De flesta av dessa delar vi med andra västeuropeiska länder. t.ex. 
utbredningen av demokrati och mänskliga rättigheter samt stärkandet av en 
europeisk krishanteringsförmåga. I andra frågor har vi mer specifikt svenska 
intressen. Det senare gäller kanske främst frågor som berör Östersjöområdet samt 
vår fortsatta militära alliansfrihet.20  

 
Lite förenklat så tar olika skribenter i boken fram olika svenska intressen från olika former av 
perspektiv samt att olika strategier för att uppnå dem beskrivs. 
 
Inom säkerhetspolitikens sfär är begreppet nationella intressen centralt vad avser den klassiska 
realismens teoribildning. Den klassiska realismen har ett antal kännetecknande idéer och 
förutsättningar. Man värderar nationella värderingar och nationell säkerhet högt och vitala 
nationella intressen är ett centralt begrepp i teorin. Den vitala kärnan hos en nation är nämligen 
enligt dessa tankegångar de existentiella nationella intressen som nationen har. Enligt realismen 
karaktäriseras människan och stater av att ägna sig åt att öka sitt välbefinnande i konkurrens med 
andra. Denna konkurrens leder ofta till intressekonflikter. 21 På 1900-talets senare hälft har 
realistiska teorier runt begreppet nationella intressen utvecklats av Hans J. Morgenthau. Hans bok 
Politics Among Nations: The struggle for Power and Peace som getts ut i sex olika utgåvor mellan 
åren 1948-1985 utgör utan tvivel ett standardverk inom politisk realism.22  

                                                 
17 The National Security Strategy of the United States of America.(2002) sid:1 [www]. Hämtat från 
<http://www.scribd.com/doc/12030912/National-Security-Strategy-2002>. Hämtat 4 mars 2009 från Scribd.com  
18 James Rosenau (1968). Sills, David L. (red.) (1968).  International encyclopedia of the social sciences . New York: 
Macmillan. sid: 34-35 
19 Anna-Helkama- Rådgård, Lars Wedin (red.) (2000). Svenska Intressen, Strategier för ett nytt Europa, Strategisk 
årsbok 2000. Stockholm: Norstedts Tryckeri sid: 7  
20 Ibid sid: 9 
21 Jackson, Robert H. & Sørensen, Georg (2007) sid: 67-70 
22 Williams, Paul (red.) (2008).  Security studies: an introduction . London: Routledge sid:17 
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Morgenthau menade att kärnan i en nations intresse var statens fysiska, politiska och kulturella 
identitet, han skriver: ”Alla nationer gör vad de inte kan låta bli att göra: skydda sin fysiska, 
politiska och kulturella identitet mot underkuvande av andra nationer.”23 och “Realisten väljer det 
nationella intresset först av både moraliska och pragmatiska skäl, för om han inte tar hand om det 
nationella intresset kommer ingen annan att göra det.”24 
 
I realismen är det alltså enligt Morgenthau centralt att det finns vitala nationella intressen att 
försvara. Han ansåg att målsättningen med en nations säkerhetspolitik utgår från en nations 
intressen. Dessa intressen får man fram genom att jämföra en nations relativa makt mot andra 
nationer vid ett givet tillfälle. De nationella intressena utgår från statens fysiska, politiska och 
kulturella identitet. Detta innebär att det teoretiskt går att ta fram och värdera och placera in 
intressena i referensramar. Med hjälp av denna rationalitet och mätbarhet kan man förklara samt 
argumentera för vidtagna åtgärder som en nation företar. Staters agerande och val av strategier och 
prioriterade nationella intressen kan förstås utifrån att rationella beslut har fattats där för- och 
nackdelar vid olika val har vägts mot varandra. Morgenthau beskrev dock ingen metod för att ta 
fram och analysera nationella intressen.25  
 
Efter Morgenthaus publicering av böcker och artiklar har professorn i säkerhetspolitik Joseph 
Frankel som tidigare nämnts skrivit en lärobok National Interest (1970) i syfte att fylla det litterära 
tomrum som ansågs föreligga i universitetsvärlden i slutet på 1960 talet avseende innebörden av 
begreppet nationella intressen.26 Boken är en logisk analys av de huvuddrag som bygger upp 
begreppet nationella intressen. Frankel utgår från ett statsperspektiv och använder fasta 
referensramar i sin kategoriseringsmetod i likhet med Morgenthaus maktpolitiska realism.  
 
Den andra teoretiska bakgrunden som har betydelse för uppsatsen är konstruktivismen. Det är en 
relativt ny samhällsvetenskaplig inriktning. Begreppet "social konstruktion" introducerades i Peter 
L. Bergers och Thomas Luckmans inflytelserika verk The Social Construction of Reality (1966; 
"Kunskapssociologi"). Konstruktivismen bygger på att verkligheten eller aspekter av verkligheten 
är socialt konstruerade. Den verklighet som uppfattas är produkten av interaktionen samt beteendet 
mellan människor och kollektiv.27 Nationella intressen finns inte från början, utan de skapas enligt 
konstruktivismen. Man menar att nationella intressen främst har en hermeneutisk utgångspunkt och 
att det handlar om att först förstå och tolka innebörden av den situation staten står inför likväl som 
att skapa en förståelse för vilka lösningar som finns. När denna förståelse är uppnådd bland de 
inblandade så konstrueras nationella intressen. De nationella intressen som finns är konstruerade 
med ett för de inblandade meningsfullt syfte, skapat av ett gemensamt betraktelsesätt av världen 
och särskilt det internationella systemet och nationalstaten.28 I att förstå och studera hur denna 
process fungerar anses den så kallade Köpenhamnsskolan utgöra det mest övergripande försöket att 
ta fram en teori för att studera säkerhetsaspekten inom ramen för konstruktivismen.  

                                                 
23 Morgenthau (1952). American political science review:Another great debate the national interest of united states. 
New York. Cambridge Univ.Press. sid:972 (översättning från engelska till svenska av författaren) 
24 Ibid sid:987 (översättning från engelska till svenska av författaren) 
25 James Rosenau (1968). Sills, David L. (red.) (1968) sid: 35 
26 Frankel, Joseph (1970). sid: 7 
27 Konstruktionism [www]. Hämtat från <http://www.ne.se/lång/konstruktionism>. Hämtat 18 februari 2009 från 
Nationalencyklopedin 
28 Weldes, Jutta (1999). Constructing national interests: the United States and the Cuban missile crisis . Minneapolis, 
Minn.: University of Minnesota Press. sid: 4 
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Boken Security: A new Framework For Analysies av Barry Buzan, Ole Waever och Jaap de Wilde 
utgör här en viktig grund där termen “säkerhetisering” används som nämnts tidigare.29 Att använda 
sig av begreppet nationella intressen för “säkerhetisering” är inget nytt i historien. Begreppet 
används som en allmänt sammanfattande term för att beskriva de existentiella förhållanden som 
utgör grunden för en nation. Genom att förklara att de antingen är hotade eller angripna skapar 
beslutsfattare förståelse och mening med de åtgärder man vidtar för att möta hotet eller angreppet. 
Ett exempel är president Roosevelts tal till kongressen 1941 där det är folket, territoriet och de 
nationella intressena som är hotade. 
 

Stridshandlingar pågår. Det är omöjligt att blunda för att vårt folk, vårt territorium 
och våra intressen står under allvarligt hot. Med förtroende för våra väpnade 
styrkor, med vårt folks aldrig upphörande beslutsamhet kommer vi att vinna den 
ofrånkomliga segern - så sant oss Gud hjälpe. Jag ber kongressen förklara att 
krigstillstånd har inträtt mellan Förenta staterna och det japanska kejsardömet efter 
Japans oprovocerade och ondskefulla attack söndagen den 7 december 1941.30 

 
Sammanfattningsvis är den stora skillnaden mellan konstruktivism och realism avseende synen på 
nationella intressen att i konstruktivismen förändras referensramarna ständigt. Som följd av det 
konstrueras nationella intressen efter hand och placeras in i olika kontexter och definieras av 
nyttjarna allt efter behov. Detta i motsats till den klassiska realismen där det finns fasta och 
permanenta vitala nationella intressen som utgår från statens fysiska, politiska och kulturella 
identitet. Denna skillnad i synen på nationella intressen medför att jag använt mig av två olika 
perspektiv och analysverktyg i min undersökning. När det gäller innebörden av termen inom 
säkerhetspolitiken så är följande definition av James Rosenau (1968) en bra beskrivning av vilken 
generell roll begreppet har idag. 
 

Som ett analytiskt verktyg används det i syfte att beskriva, förklara eller utvärdera 
ursprunget eller lämpligheten av en nations utrikespolitik. Som ett verktyg för 
politiskt agerande fungerar det som ett medel att rättfärdiga, fördöma eller föreslå 
politik. Båda användningsområdena, med andra ord, hänvisar till vad som är bäst 
för ett nationellt samhälle. Utöver dessa generella överväganden, har emellertid de 
två användningsområdena av konceptet lite gemensamt.31 

 
Detta skrevs 1968 av Rosenau som av tidsskriften Foreign Policy anses vara en av de mest 
inflytelserika forskarna inom internationella relationer.32  Han har definierat skillnaden avseende 
användandet av begreppet nationella intressen i två olika inriktningar, politisk analys och politiskt 
agerande. Han lyfter fram en skillnad som blir tydlig först när man börjar jämföra innebörden av 
begreppets användning. Beroende på i vilket sammanhang begreppet används kommer det att få 
olika innebörd. 

                                                 
29 Williams, Paul (red.) (2008)  sid: 68 
30 Franklin D. Roosevelt (1941). Montefiore, Sebag (red.) (2008). Odödliga tal i världshistorien: Ett datum som för 
alltid kommer att leva i skam . Stockholm: Bonnier 
31James Rosenau (1968). Sills, David L. (red.) (1968). sid: 34 (översättning från engelska till svenska av författaren) 
32James N Rosenau [www]. Hämtat från <http://en.wikipedia.org/wiki/James_N._Rosenau>. Hämtat 26 februari 2009 
från Wikipedia 
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2.2 Teoretiska analysverktyg 
De teoretiska perspektiven och analysverktygen används för att undersöka de nationella intressena 
som är redovisade i Försvarsberedningens rapport. För att definiera deras karaktär samt undersöka 
när begreppet används för att förklara, värdera, rationalisera eller kritisera och i vilka sammanhang 
svenska intressen kan leda till intressekonflikter i den säkerhetspolitiska debatten. 
 
Analysverktyg för kategorisering är framtagna av Joseph Frankel. I hans bok National Interest 
(1970) förklarar han vilken roll nationella intressen spelar i säkerhetspolitiken inom och mellan 
stater. Frankel presenterar en analysmetod för kategorisering av nationella intressen i tre olika 
kategorier.33 
 

1. (Aspirational): Önskat 
2. (Operational): Operationellt 
3. (Explanatory and polemical): Förklarande och polemisk 

 

 
 
 
Enligt Frankel är det inbördes förhållandet mellan önskade intressen och operativa intressen av stor 
politisk betydelse. Detta på grund utav att avståndet mellan önskade och operationella intressen 
spelar en avgörande roll för att kunna avgöra den politiska dynamiken runt det aktuella nationella 
intresset. Dynamiken är begränsad vid två tillfällen. När de önskade nationella intressena tydligt är 
ouppnåbara eller när de är satta så lågt att de i stort liknar redan uppnådda politiska mål.34 
I syfte att kunna skilja mellan önskade och operationella intressen har Frankel tagit fram ett antal 
kriterier som är kännetecknande för respektive kategori.  
 
 

                                                 
33 Frankel, Joseph (1970) sid: 31-38 
34 Ibid sid: 33 
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Följande kriterier är kännetecknande för ”önskade intressen” enligt Frankel.35 
 

1. De är normalt långsiktiga intressen. 
2. De är normalt härledda ur historia eller ideologi. 
3. De är mer uppmärksammade av en opposition som inte är upptagen av regerande än själva 

regeringen. Bland de extrema politiska partierna som är angelägna om ideologisk 
renlärighet är de en avgörande angelägenhet. 

4. Även när de inte påverkar aktuell politik kan de skapa mening och färdriktning eller i alla 
fall skapa känslan av hopp. 

5. De behöver inte vara helt tydliga och koordinerade och de kan vara motsägelsefulla. 
6. De kräver inte en trovärdighets- eller kostnadsanalys. 
7. De är grundade på politisk vilja snarare än förmågor. Ideologi är en avgörande faktor. 

Påverkan av makt är kluven och ett önskat intresse kan bero på befolkningens medvetenhet 
av sin nations makt medan det likväl kan vara härlett ur deras insikt om nationens 
maktlöshet. 

 
Följande kriterier är kännetecknande för ”operationella intressen” enligt Frankel.36 
 

1. De är normalt kortsiktiga intressen möjliga att uppnå inom överskådlig framtid. 
2. De är ofta men inte uteslutande härledda från övervägningar rörande egennytta eller 

nödvändighet. 
3. De är ofta en dominerande angelägenhet för den styrande regeringsmakten. 
4. De används hellre i en beskrivande än en normativ form. 
5. På grund av praktiska problem med genomförande så är motsägande operationella intressen 

inte lika tolererade som önskade intressen. 
6. De är generellt omformade till politik vilken är baserad på bedömningen av att 

möjligheterna lyckas till en bedömd kostnad. 
7. Den kritiska variabeln i operationella intressens fasthet återfinns främst i förmågan att 

åstadkomma dem och inte i den politiska viljan. 
8. De kan rangordnas i en referensram med en maximi- och minimiskala. 

 
Av kategoriseringskriterierna framgår att man kan särskilja mellan önskade intressen och 
operationella intressen med hjälp av ett inbyggt motsatsförhållande i frågeställningarna. 
 

                                                 
35 Frankel, Joseph (1970) sid: 32 
36 Ibid sid: 32-33 
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Frankel menar att ”förklarande och polemiska” nationella intressen används inom den politiska 
argumentationen för att förklara, värdera, rationalisera eller kritisera utrikespolitiken. Dess främsta 
syfte är att bevisa att det egna ställningstagandet är rätt och opponentens är fel. Argumenten 
används i detta syfte i stället för att ha ett beskrivande eller fastställande syfte. Den främsta källan 
till att finna förklarande nationella intressen är olika officiella uttalanden och dokument av 
politiker. Frankel anser att man vid en analys av nationella intressen bör man först kategorisera och 
ta fram operationella och önskade nationella intressen och sätta dem i förhållande till varandra. 
Den förklarande kategoriseringen används som en egen kategori syftande till att kunna värdera och 
förklara de övriga två. Frankel använder sig av de fyra bedömningskriterierna förklara, värdera, 
rationalisera eller kritisera utrikespolitiken för att definiera olika aktörers syfte och 
ställningstaganden.37 
 
Verktyg för att analysera intressekonflikter har framtagits av Buzan, Waever och Wilde. 
Författarna kategoriserar ett intresseområde eller en fråga i tre kategorier ”icke politiserat” och 
”politiserat” samt ”säkerhetiserat”. Att en fråga eller område inom politik är ”säkerhetiserad” är ett 
sätt att klargöra om det är ett område som anses vara utsatt för ett existentiellt hot om överlevnad 
vilket legitimerar extraordinära medel och åtgärder för att lösa det upplevda hotet och problemet 
som avviker från den normala politiska processen. Om en fråga framgångsrikt är ”säkerhetiserad” 
är det möjligt att det skulle kunna inbegripa extrema åtgärder såsom att förklara undantagstillstånd 
eller krigslagar, mobilisera militären eller angripa ett annat land. Om en fråga framgångsrikt 
upplyfts som ett säkerhetsproblem kan följden även bli att det anses otillåtet utsätta ämnet för 
kritisk politisk eller akademisk debatt. Detta innebär att frågan är ”säkerhetiserad”.38  
 
Att en viss fråga är ”säkerhetiserad” innebär inte nödvändigtvis att frågan på rationella och 
objektiva grunder är vital för nationens överlevnad utan det innebär att någon med framgång 
konstruerat en fråga som ett vitalt problem för nationens överlevnad. Författarna anger fem olika 
sektorer där “säkerhetisering” kan ske, nämligen militärsektorn, politiksektorn, ekonomisektorn, 
miljösektorn och samhällssektorn. Att någon lyfter fram en fråga eller intresseområde såsom utsatt 
för ett existentiellt hot om överlevnad innebär inte med automatik att frågan är ”säkerhetiserad”. 
En fråga eller intresseområde anses vara “säkerhetiserat” först när målgruppen av åhörare 
accepterar retoriken och argumenten för “säkerhetiseringen”. Ett intresseområde eller fråga som 
framhävs som utsatt för ett existentiellt hot om överlevnad utan att målgruppen accepterat retoriken 
och argumenten benämner författarna ”säkerhetiserings försök”.39 

                                                 
37 Frankel, Joseph (1970) sid: 35 
38 Buzan, Barry, Waever, Ole & Wilde, Jaap de (1998) sid: 23-27 
39 Ibid sid: 23-27  
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3. Undersökning 
De vägval som skall avgöras i riksdagen under närtid avseende formandet av det nya försvaret 
kommer att för lång tid framåt påverka vilka valmöjligheter Sverige kommer att ha för att värna 
sina intressen. Men vad innebär det mer konkret att Försvarsmakten skall upprätthålla svenska 
intressen? Min avsikt är inte att försöka besvara alla frågor som kan härledas ur den övergripande 
frågan utan jag har begränsat mig till att klarlägga vilken roll begreppet nationella intressen har i 
samtida svensk säkerhetspolitik. 
 
Att identifiera och tydliggöra de svenska nationella intressenas karaktär genom att kategorisera 
dem gör att man kan skilja på vad som är önskade långsiktiga nationella intressen och vad som är 
operationella intressen som Sverige hoppas uppnå inom en kortare, överskådlig framtid. Detta ger 
en förståelse för de specifika svenska nationella intressenas betydelse och hur termen används 
inom den säkerhetspolitiska analysen. Genom att undersöka när begreppet används för att förklara, 
värdera, rationalisera eller kritisera säkerhetspolitiken analyseras hur uttrycket nyttjas som ett 
verktyg i den politiska debatten. Med värderande menas att begreppet används i ett sammanhang 
där något kan öka eller minska det finns någon form av mätbarhet i kontexten. Med 
rationaliserande menas att begreppet används i ett sammanhang för att påvisa en förnuftsmässig 
och logisk motivering där man använder sig av nationella intressen som utgångspunkt. 
 
Det är rimligt att anta att det uppstår olika former av intressekonflikter när man värnar om svenska 
intressen. Som exempel så har handeln med vår omvärld byggt och bygger fortfarande det svenska 
välståndet. Sverige är ett av de mest utlandsberoende länderna i världen.40 Innebär det att 
Försvarsmakten tillsammans med andra skall skydda den globala handeln för att skydda vårt vitala 
nationella intresse. Vilket havsområde är viktigast? Finska viken i vårt närområde eller Adenviken 
i Mellanöstern som en knutpunkt för den globala handeln? I internationella relationer konfronteras 
en stat som vill tillgodose och säkra sina intressen ofta av andra stater som vill tillgodose och säkra 
sina intressen.41 Vilka intressekonflikter kommer Sverige att bli del av och mot vem? 
Undersökningen ger en tendens på inom vilka samhällssektorer och intresseområden som man 
politiskt framhåller dessa risker. 

Som jag nämnde i inledningen har jag först tagit fram de svenska nationella intressena som 
återfinns i Försvarsberedningens rapport och tydliggjort dem samt fördjupat deras innebörd. 
Därefter så har jag undersökt dem och alla officiella tal och artiklar samt uttalanden som är utlagda 
på regeringens hemsida från januari till november 2008 av Sveriges statsminister, utrikesminister 
och försvarsminister. Alla texter har kontrollerats efter om begreppet nationella intressen, svenska 
intressen, egenintresse engelska översättningar och svenska böjningar förekommer. 

                                                 
40 Regeringens handelspolitiska deklaration, Publicerad på internet 4 mars 2008 av utrikesdepartementet. [www]. 
Hämtat från <http://www.regeringen.se/sb/d/10363/a/99729> Hämtat 6 mars 2009 
41 Jackson, Robert H. & Sørensen, Georg (2007).  Introduction to international relations: theories and approaches. 3. 
ed. Oxford: Oxford University Press, kap: 3 
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3.1 Hur definierar svenska regeringen nationella intressen? 
Sveriges nationella intressen inom ramen för säkerhetspolitik är enligt Försvarsberedningen: 
 

”Grundläggande intressen är att upprätthålla och säkra Sveriges välstånd, trygghet och 
säkerhet. En världsordning med sin grund i folkrätten, för att uppnå fred, frihet och 
försoning, samt ett stabilt och förutsägbart närområde, är svenska intressen.”42 

 
Jag har valt att dela upp och behandla de redovisade intressena enligt nedan i syfte att tydliggöra 
dem och kunna hantera dem var för sig samt enklare fördjupa deras innebörd. Jag har valt att inte 
dela på begreppen trygghet och säkerhet utan behandla dem som ett intresse där jag fokuserar på 
det centrala ordet säkerhet. Motivet är att innebörden av orden är snarlika samt att man i 
Försvarsberedningens rapport vidgar innebörden av begreppet säkerhet. De svenska 
säkerhetspolitiska nationella intressena är: 
 

1. Upprätthålla och säkra Sveriges välstånd. 
2. Upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet. 
3. En världsordning med sin grund i folkrätten, för att uppnå fred, frihet och försoning. 
4. Ett stabilt och förutsägbart närområde. 

3.2 Vilken karaktär har de svenska nationella intressena  
För att få fram vilken karaktär varje nationellt intresse innehar så är de värderade mot de frågor 
som används för klassificering mot önskade och operationella intressen enligt Frankels 
analysmetod. En sammanställning av resultaten återfinns i bilaga 1.  
 
Analysen av de nationella intressena påvisar att de i två fall har karaktären av önskade intressen. 
Dessa önskade nationella intressen syftar till att uppnå en gemensam framtidssyn. En vision om 
den goda globala världen där Sverige har sin plats i välstånd och fred. De är båda långsiktiga 
intressen och skapar ett syfte med vår säkerhetspolitik som en huvuddel av befolkningen kan ställa 
sig bakom. Det första önskade intresset är att: 
 

• Upprätthålla och säkra Sveriges välstånd. 
 
Det är ett tydligt ställningstagande som försvarsberedningen gjort avseende att klargöra ett svenskt 
egenintresse. Då det inte utrycks såsom att det sker på någon annans bekostnad blir det inte direkt 
föremål för någon intressekonflikt. Det blir ett nationellt intresse som inte är föremål för någon 
större politisk debatt då synen att nationen innehar välstånd är någonting eftersträvansvärt och 
delas av huvuddelen av de politiska aktörerna. Den politiska debatten rör sig i huvudsak runt 
frågorna om hur man skapar välstånd eller hur välståndet skall fördelas och inte att man skall 
upprätthålla det välstånd man redan skapat. Att säkra Sveriges välstånd är ett mål som skapar 
mening med svensk säkerhetspolitik för dem som är involverade samt den stora allmänheten. 
Intresset att säkra Sveriges välstånd är till sin karaktär ideologiskt och kan förstås utan särskilda 
kunskaper eller analys. 
 

                                                 
42  Försvarsberedningen. DS 2008:48 Försvar i användning (2008). sid:20 
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Det andra önskade nationella intresset är en: 
 

• En världsordning med sin grund i folkrätten, för att uppnå fred, frihet och försoning. 
 
Ur innebörden av texten framgår att det finns universella värden, normer och förhållningssätt samt 
lagar som det ligger i Sveriges intresse att stödja och följa. Innbyggt i det nationella intresset finns 
en liberalistisk syn på att mänskligheten utvecklas i en positiv riktning som leder till fred om alla 
följer folkrätten. Filosofen Emmanuel Kant är en av liberalismens stora teoriskapare. Han 
argumenterade för att moraliskt handlande utgick från moraliska val som i sin tur var en följd av en 
inre känsla av ansvar. När människan handlade enligt sin inre känsla av ansvar var de moraliska. 
När det gällde staten ansåg Kant att den goda staten var en stat som byggde på ett konstitutionellt 
styrelseskick där makthavarna styr i enlighet med lagen. För att kontrollera om lagar var goda 
skulle man pröva om de var universellt applicerbara. De enda lagar som förtjänade att benämnas 
som lagar var de som man ville att alla följde. Sådana lagar skulle vara bindande för alla 
medborgare och även staten som organisation i form av dess olika institutioner. 
Kant ansåg att den republikanska staten var det ultimata styrelseskicket och att den var en 
fredsproducerande aktör i internationella relationer i och med att den byggde på ett fundament 
byggt på lag och att den därmed inte skulle övergå till laglöst beteende i internationella relationer.43 
Om det är justs Kants tankar som återspeglas i det svenska intresset framgår inte av empirin men 
likheterna är stora avseende resonemanget.    
 
Att uppnå fred, frihet och försoning i världen är ett mål som skapar innebörd och hopp. Genom att 
Sverige värnar om universella värdena skapas rättfärdiga skäl för målen med svensk 
säkerhetspolitik. Att Sverige är på den ”goda” sidan och upprätthåller dessa värden och normer i 
världen är i den politiska retoriken rättfärdiga argument. Intresset att skapa en världsordning som 
leder till fred, frihet och försoning är till sin karaktär ideologiskt och kan förstås utan särskilda 
kunskaper eller analys. 
 
De övriga två nationella intressena har karaktären av operationella intressen. De kan till skillnad 
från de önskade intressena lättare konkretiseras och rangordnas in i någon form av referensram. De 
operationella intressena beskriver förhållanden som om möjligt skall uppfyllas kontinuerligt över 
tiden eller inom en överskådlig framtid. Det första operationella intresset är att:  
 

• Upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet. 
 
Intresset att upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet är kännetecknat av många olika 
faktorer. Det finns inslag av utmärkande karaktärsdrag från både önskade och operationella 
intressen såsom att det är både ett långsiktigt och kortsiktigt intresse. Ett annat exempel är att 
intresset grundar sig både på en politisk vilja och på en samhällelig nödvändighet. Att säkra och 
upprätthålla Sveriges säkerhet används som en viktig angelägenhet i den politiska debatten av 
såväl den styrande politiska makten som av oppositionen. 

                                                 
43 Williams Paul D (2008): sid:30 
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Kriterierna för de operativa intressena är till sin karaktär mer konkreta och kortsiktiga och stämmer 
med att upprätthålla Sveriges säkerhet. Att känna trygghet och säkerhet är för den enskilde 
medborgaren en viktig faktor och det finns ett behov av att tillförsäkra sig att staten vidtagit 
adekvata åtgärder för att garantera säkerheten. Statens förmåga att lösa uppgiften påverkar nuet och 
människors vardag. Det är den avgörande faktorn för kategoriseringen i operationellt intresse. 
Intresset kategoriseras som ett operationellt intresse men är till sin karaktär både ideologiskt och 
grundat på kort och långsiktigt egenintresse. Det kan förstås utan särskilda kunskaper eller analys.  
Det andra operationella nationella intresset är: 
 

• Ett stabilt och förutsägbart närområde. 
 
Det nationella intresset är en beskrivning på vilka förhållanden som regeringen vill skall råda i 
Sveriges geografiska närhet. Syftet med ett stabilt och förutsägbart närområde härleds till att det är 
ett egenintresse som är gynnsamt för Sverige. Sverige deltar i många olika samarbeten för att 
kunna påverka närområdet och det nationella intresset med ett stabilt Östersjöområde är en 
framträdande angelägenhet för den politiska styrande makten. Svårigheten återfinns främst i 
förmågan att åstadkomma resultat och inte i den politiska viljan. Som t.ex. i fallet med den 
planerade gasledningen mellan Ryssland och Tyskland.   
 

Vidare kommer den ryska staten genom sitt majoritetsägande i Gazprom att ha ett 
betydande inflytande över ledningen, som därmed blir delvis statskontrollerad och 
politiskt styrd. En gasledning är ett exempel på ett flöde av vitalt intresse. Ett 
sådant är det alltid legitimt att skydda. Det ligger i svenskt intresse att 
övervakning och skydd av sjötransporter och eventuella gasledningar kan ske i 
samarbete mellan Östersjöstaterna.44 

 
Försvarsberedningen lyfter fram risken för intressekonflikter och ökad instabilitet om gasledningen 
etableras i Östersjön med hänvisning till olika nationella intressen. Frågan om gasledningen blir en 
central fråga i den politiska debatten men svårigheten är att rent konkret påverka slutresultatet så 
att det överensstämmer med det nationella operativa intresset. Svårigheten är att uppnå det 
övergripande målet om ett förutsägbart närområde och förespå vilka följder en gasledning skulle 
innebära för stabiliteten. Men det är politiskt viktigt att man kan påvisa genom mindre delresultat 
att man agerar i nationens intresse. Ett intresse som enligt den politiska analysen kan påverka nuet 
och människors vardag. Det är den avgörande faktorn för kategoriseringen i operationellt intresse. 
Ett stabilt och förutsägbart närområde är till sin karaktär beskrivande och kan förstås först efter 
mer utvecklat resonemang och analys. 
 
Strävan när det gäller de operativa intressena är att de kan uppnås i nuet. De är till sin karaktär 
både kortsiktiga och långsiktiga intressen. Men det är den kortsiktiga aspekten som är den 
viktigaste och som renderar i politisk handling. Då de är föremål för direkta åtgärder blir de en 
central angelägenhet för den sittande regeringen som behöver genomföra en politik där de 
operationella intressena uppfylls till en accepterad kostnad och risktagning. De operationella 
intressena blir därmed föremål för politisk debatt då metoder och medel för att uppnå dem ofta 
skiljer sig mellan olika politiska aktörer.  

                                                 
44 Försvarsberedningen. DS 2007:46 Säkerhet i samverkan (2007). Stockholm. Edita Sverige AB sid:46 
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3.3 Används nationella intressen för att förklara, värdera, rationalisera eller 
kritisera säkerhetspolitiken av statsministern, utrikesministern och 
försvarsministern? 
I den offentliga debatten har försvarsminister Tolgfors tydliggjort att svenska intressen står i 
centrum för det nya svenska försvaret. Han skriver bland annat: 
 

Försvarsmaktens är i omställning från ett förrådsställt invasionsförsvar, avsett att efter 
mobilisering försvara Sverige mot en fullskalig invasion i ett delat Europa – till ett 
flexibelt insatsförsvar, avsett att värna svenska intressen både hemma och borta. 
Tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet är nyckelorden för att möta hot mot svenska 
intressen globalt, i vårt närområde och i Sverige.45 

 
Begreppet nationella intressen används i utdraget ovan av försvarsministern i ett förklarande syfte. 
Han använder sig av nationella intressen som det ledande värdeordet i texten för att förklara syfte 
och mål med vårt nya insatsförsvar. I undersökningen av tal, uttalanden och debattartiklar har jag 
kategoriserat om användandet av begreppet nationella intressen används i förklarande, värderande, 
rationaliserande eller kritiserande syfte. Där det varit möjligt att härleda i texten har jag även 
preciserat vilket nationellt intresse det är man diskuterar eller hänvisar till. När man diskuterar eller 
hänvisat till ett nationellt intresse som inte är angivet i försvarsberedningens rapport så har jag 
benämnt det som övrigt intresse. När begreppet nationellt intresse eller en av synonymerna 
förekommer utan någon ytterligare precisering så har jag benämnt det som nationellt intresse. En 
sammanställning av resultatet återfinns i den bifogade tabellen i bilaga 2. 
 
Helt dominerande hos samtliga ministrar och inom alla olika typer av nationella intressen är att 
begreppet används i ett värderande syfte. Begreppet nationella intressen värderas i olika kontexter 
utgående från en objektiv och en subjektiv vinkel från fall till fall. Grunden i den objektiva 
utgångspunkten är att det finns någon form av relation mot ett av de redovisade intressena i 
försvarsberedningens rapport. Man kan värdera det nationella intresset i en referensram och 
därmed få en viktning mot någonting annat. Den subjektiva utgångspunkten är att man använder 
referensramar som inte finns beskrivna i försvarsberedningens rapport. Som en följd av det 
konstrueras nationella intressen efter hand och placeras in i olika kontexter och definieras av 
ministern för just det tillfället.  
 
Av de tre ministrarna så är det endast utrikesminister Bildt som använt sig av den subjektiva 
utgångspunkten. Han använder sig ofta av intressebegreppet men hänvisar direkt eller indirekt till 
andra nationella intressen än de som är beskrivna och fastställda i försvarsberedningens rapport. 
Försvarsministern och statsministern har däremot förhållit sig till de fastslagna nationella 
intressena eller bara använt begreppet utan någon ytterligare precisering. Av analysen framgår att 
begreppet används med en vidare definition av vad som är svenska intressen av utrikesministern än 
av statsministern och försvarsministern. Det intresseområde man använt sig av mest av i sin 
värdering är det svenska intresset om en världsordning med sin grund i folkrätten, för att uppnå 
fred, frihet och försoning 
                                                 
45 Sten Tolgfors. Nio utgångspunkter för försvarspolitiken(2008) [www]. Hämtat från 
<https://moderat.se/web/Nio_utgangspunkter_for_forsvarspolitiken.aspx>. Hämtat 25 november 2008 från nya 
moderaterna 
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Det andra syftet när man använder sig av begreppet nationella intressen är för att förklara målet 
med viss verksamhet eller gjorda ställningstaganden. Det är framförallt försvarsministern som 
använder sig av begreppet nationellt intresse. Han använder uttrycket utan någon vidare 
konkretisering för att förklara ändamålet med svensk säkerhetspolitik och Försvarsmaktens 
verksamhet. I de fall han hänvisar till ett precist nationellt intresse så har det varit att upprätthålla 
och säkra Sveriges trygghet och säkerhet. Även utrikesminister Bildt använder sig av 
intressebegreppet i förklarande syfte. Han hänvisar även i detta fall direkt eller indirekt till andra 
nationella intressen än de som är beskrivna och fastställda. 
 
Att det inte framkommit någon kritiserande och endast marginell rationaliserande användning av 
begreppet kan bero på att det endast är företrädare för den sittande regeringens officiella uttalanden 
och dokument som är analyserade. Jag bedömer det som troligare att man i rollen som politisk 
opposition skulle använda sig av kritiserande syften i den politiska debatten främst avseende de 
operationella intressena. 
 
Sammanfattningsvis kan undersökningen peka på att statsministern, utrikesministern och 
försvarsministern använder begreppet nationella intressen för att värdera och förklara verksamhet 
och ställningstaganden. Det är framförallt två olika intressen som man refererar till. För det första 
använder man sig av begreppet nationella intressen utan att ytterligare specificera vad det är man 
avser. Det andra är att man hänvisar direkt eller indirekt till det svenska intresset om en 
världsordning med sin grund i folkrätten, för att uppnå fred, frihet och försoning. 

3.4  I vilka sammanhang föreligger intressekonflikter med hänvisning till 
nationella intressen enligt statsministern, utrikesministern och 
försvarsministern? 
Ministrarna pekar på olika intressekonflikter som föreligger eller kan uppstå när man värnar om 
svenska intressen inom olika sektorer. Genom att undersöka och ta fram i vilka sammanhang 
ministrarna anser att det föreligger intressekonflikter med hänvisning till nationella intressen 
klarläggs ytterligare vilken roll nationella intressen har i dagens säkerhetspolitiska sammanhang. 
Undersökningen är först en analys om huruvida begreppet används inom ramen för att konstruera 
ett säkerhetsproblem ”säkerhetisering”. Om så visat sig vara fallet så har jag kategoriserat in det i 
en av de fem sektorerna: Militärsektorn, politiksektorn, ekonomisektorn, miljösektorn och 
samhällssektorn. Ett exempel på ”säkerhetisering” är följande utdrag ur en debattartikel av 
utrikesministern. 
 

Trots att det direkta terroristhotet mot Sverige och svenska intressen alltjämt bedöms 
vara relativt lågt, vore det naivt att tro att det som har hänt i våra grannländer inte kan 
hända också här[…]Regeringen har nu slutfört arbetet med en nationell strategi som 
den socialdemokratiska regeringen aldrig lyckades föra i hamn. I dag överlämnas den 
till riksdagen. För första gången tas nu ett samlat grepp om terrorismfrågan.46 

 

                                                 
46 Carl Bildt och Beatrice Ask. Samlad svensk strategi ska bekämpa terrorism (2008). [www]. Hämtat från 
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=740817>. Hämtat 26 november 2008 från Dagens Nyheter 
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Svenska intressen är alltså hotade av terrorism och det kan förklara politiska åtgärder som behöver 
vidtas. Begreppet svenska intressen används som bevekelsegrund för att man lyfter fram ett hot 
som kräver extraordinära åtgärder såsom en nationell strategi för att motverka hotet. Man använder 
sig således av begreppet svenska intressen som motiv för att övertyga befolkningen om vikten av 
förelagda eller planerade åtgärder. Vari dessa svenska intressen består klargörs inte djupare i 
artikeln. Det är ett exempel på vad jag i min undersökning kallar “säkerhetisering”. Ytterligare ett 
syfte som författarna haft med artikeln är att påvisa att det egna ställningstagandet och åtgärderna 
är de rätta och att den politiska oppositionen negligerat hotet och inte haft en lösning på problemet.  
 
Av undersökningen framgår att det endast är de till karaktären operationella intressena att 
upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet samt ett stabilt och förutsägbart närområde 
som har använts för “säkerhetisering”. Att det endast är de operationella intressena och inte några 
önskade intressen är föremål för “säkerhetisering” bedömer jag beror på att de lättare kan 
konkretiseras och rangordnas in i någon form av referensram.  De operationella intressena 
beskriver förhållanden som om möjligt skall uppfyllas kontinuerligt över tiden och inte som de 
önskade intressena som syftar till att uppnå en gemensam framtidssyn. De operationella intressena 
blir då en fråga som påverkar det svenska samhället och dess befolkning idag och de blir därmed 
viktigare än de önskade intressena i den dagliga politiska debatten. 
 
Då analysen endast gett ett begränsat antal träffar för analys går det inte att dra för stora slutsatser 
ur materialet. Men en intressant tendens i analysen är inom vilka sektorer de olika ministrarna 
skapat “säkerhetisering”. Alla sektorer är berörda förutom den politiska sektorn. Försvarsministern 
är den som mest frekvent skapar “säkerhetisering” och det är inom den militära och ekonomiska 
sektorn. Statminister Reinfeldt är ensam om att ha konstruerat säkerhetsproblem runt miljösektorn 
och utrikesministern är ensam om att ha konstruerat säkerhetsproblem runt samhällssektorn. Denna 
tendens tyder på att man som minister förhåller sig till en viss sektor avseende den politiska 
debatten. Försvarsministern förhåller sig t.ex. i huvudsak till den militära sektorn vilket är naturligt 
med tanke på hans ämbete. Statsministern förhåller sig till miljösektorn vilket är logiskt då det är 
en av de stora profilfrågor som han och hans regering driver. 



   24

4. Diskussion och sammanfattande analys 
Diskussionen syftar till att granska och öka kunskapen samt argumentera runt de undersökta 
studiefrågorna och resultatet från undersökningen. I den följande diskussionen används de av 
regeringen fastställda och tidigare nämnda nationella intressena: Upprätthålla och säkra Sveriges 
välstånd.(Önskat intresse) Upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet.(Operationellt 
intresse) En världsordning med sin grund i folkrätten, för att uppnå fred, frihet och 
försoning.(Önskat intresse) Ett stabilt och förutsägbart närområde.(Operationellt intresse). 

4.1 Vilken roll har begreppet nationella intressen i samtida svensk försvars och 
säkerhetspolitik? 
När det gäller de fyra svenska intressenas karaktär är de i två fall önskade intressen och i två fall 
operationella intressen. Men hur påverkar karaktären den roll intressena spelar i den svenska 
säkerhetspolitiken? Genom att analysera varje kategori för sig initialt kan olika bitar av helheten 
klarläggas. De två önskade intressena är till sin karaktär övergripande i målsättning och 
genomförbarheten inte konkretiserad. De är grundade på politisk vilja snarare än nationella 
förmågor och är inte föremål för någon politisk debatt då målen delas av huvuddelen av de 
politiska aktörerna. De präglas av en svensk självbild att Sverige är en stat som agerar för det goda 
i världen och att man försöker rätta geopolitiska fel och orättvisor. Det ligger i Sveriges intresse att 
bygga en rättvis världsordning värna folkrätt och mänskliga rättigheter och samtidigt säkerställa 
global handel och nya marknader i Tredje världen för att skapa eget välstånd.  
 
De två önskade intressena är präglade av dualismen i det avseendet att de innehåller inslag av olika 
perspektiv. Liberalismens tro på att fred kan skapas i världen genom efterföljande av folkrätten 
såväl som realismens pessimism om att människan är självisk och egoistisk och tillgodoser sina 
egna intressen i konkurrens med andra för att uppnå eget välstånd. Sverige har nu byggt in denna 
dualism i uppgiften till Försvarsmakten. Ett problem med trovärdighet får emellertid Sverige med 
denna hållning när den skall omsättas till praktisk handling. Vilket önskat intresse kommer först 
när man måste välja: universella gemensamma intressen eller svenska intressen? Genom att ta på 
sig ansvar för att skapa en ny världsordning krävs att man tar ett vidare perspektiv än det nationella 
självintresse som även framhålls för att kunna anses vara pålitlig i sin avsikt.  
 
Om man t.ex. först funderar runt vad det innebär att Sverige skall värna om folkrätten globalt. Det 
blir då tydligt att begreppets karaktär påverkar funktionaliteten beroende på i vilken roll det 
används. Att man använder samma begrepp inom den politiska analysen, den politiska debatten 
och som styrning för militärmaktens insatser medför att syftet brister i precision. Traditionellt har 
det förutsatts att en stabil världsordning kräver strikt åtlydnad av principerna runt nationell 
suveränitet och självständighet. När det uppstått en konflikt mellan staten och medborgaren är det 
statens intressen som har företräde. Staten har primärt ansvar för att skydda sina medborgare. Men 
med bakgrund av händelserna i Rwanda och forna Jugoslavien ifrågasattes dock denna princip av 
icke intervention när staten inte kunde eller ville skydda alla sina medborgare. År 2005 
förpliktigade sig FN:s generalförsamling till att alla stater har ansvar att skydda sina medborgare 
från folkmord, massmord såväl som etnisk rensning och att detta ansvar överförs till 
världssamfundet om en stat misslyckas eller inte tar sitt ansvar.47  

                                                 
47 Williams, Paul (red.) (2008) sid:422-436 
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Hur skall Försvarsmakten värna våra svenska intressen i stater där dessa värderingar avseende 
folkrätten bryts i t.ex. Afrika eller Mellanöstern i enlighet med åtagandet i FN? På vilket sätt skall 
de svenska intressena tillgodoses av Försvarsmakten? Hur uppgiften att skapa en världsordning 
som bygger på folkrätten skall omsättas till praktiskt militärt genomförande med någon form av 
mer konkret handlingsplan återfinns inte i empirin. Är syftet med det svenska intresset att Sverige 
skall ta på sig en roll som världssamvete och värna om att folkrätten efterföljs och agera när den 
bryts. Att det finns universella värden, normer och förhållningssätt samt att internationella 
relationer till del bygger på lagar är klart.48 Frågan är inte vilka de gemensamma värderingarna och 
lagarna är utan hur Försvarsmakten rent handgripligen värnar dem. Det finns hänvisningar i 
försvarsberedningens rapport till En strategi för Sveriges säkerhet och EU:s säkerhetsstrategi.49 Men de 
strategierna svarar inte på frågan om hur det militära maktmedlet är tänkt att lösa de specifika nya 
uppgifter som är givna.  
 
Karaktären som de önskade nationella intressena har innebär att de lämpar sig för skapa en 
uppfattning och mening med politiken och för att förklara vilka förhållanden som är vitala för en 
stat inom den säkerhetspolitiska analysen. Om de i praktiken är uppnåbara målsättningar blir först 
relevant beroende på i vilken roll de används. I den politiska debatten skapar intressena känsla av 
en större mening för svensk säkerhetspolitik främst avseende egennytta för Sverige och dess 
medborgare och även en känsla av rättfärdighet i agerandet. De önskade intressena behöver i detta 
sammanhang inte en genomarbetad trovärdighetsanalys utan den politiska viljan att vilja uppnå 
dem är tillräcklig. Det innebär att de önskade intressena spelar en central roll i säkerhetspolitiken 
som redskap för politiskt handlande och ställningstagande. Där fungerar de som ett medel att 
rättfärdiga och föreslå de långsiktiga målen med svensk säkerhetspolitik. 
 
Om de önskade intressena har denna allomfattande karaktär innebär det även att de inte funnit sin 
tänkta roll som en definition av uppgifter och styrmedel för Försvarsmakten. Som ytterligare ett 
exempel på det kan man analysera det andra önskade intresset att upprätthålla Sveriges välstånd. 
Enligt regeringen bygger det svenska välståndet på frihandel och en ökad global handel. En ökande 
handel leder enligt regeringen till fler arbetstillfällen och ett ökande välstånd för Sverige.50Men hur 
Försvarsmakten skall säkra svenska handelsintressen och stödja svenska företag på de nya 
marknader som öppnar sig i Tredje världen framgår inte. Är det genom att skydda sjöfarten med 
marina stridskrafter eller är det mark- och flygförband som kan skapa stabilitet i områden som är 
viktiga utifrån våra handelsintressen som skall prioriteras? Var skall tyngdpunkten ligga? Vilken 
vattenpassage är viktigast, Finska viken i närområdet eller Adenviken som knutpunkt för den 
globala handeln till sjöss? I likhet med det första önskade intresset återfinns ingen påtagligt 
handlingsplan för Försvarsmakten som svarar på dessa frågor. 
 
Av diskussionen framgår att de beskrivna önskade intressenas karaktär har en ändamålsenlig roll i 
den säkerhetspolitiska debatten. Att använda sig av samma utryck utan att först ha tydliggjort en 
djupare innebörd och målsättning som uppgift till Försvarsmakten är däremot inte funktionellt. 
 

                                                 
48 Engelbrekt, Kjell & Hallenberg, Jan (red.) (2008).  The European Union and strategy: an emerging actor . London: 
Routledge s.169 
49 Försvarsberedningen. DS 2008:48 Försvar i användning (2008). sid: 9-11 
50 Regeringens handelspolitiska deklaration, Publicerad på internet 4 mars 2008 av utrikesdepartementet. [www]. 
Hämtat från <http://www.regeringen.se/sb/d/10363/a/99729> Hämtat 6 mars 2009 
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De operativa intressena är till sin karaktär mer konkreta och kortsiktiga och beskriver förhållanden 
som man vill skall råda redan idag. De kan omformas från politik till konkreta åtgärder som t.ex. 
en strategi för att möta terroristhot riktat mot den svenska säkerheten,51 eller i konkreta åtgärder 
som ett utvecklat sjöövervakningssamarbete av Östersjön.52 Eftersom de operationella intressena 
påverkar vardagen blir de en dominerande angelägenhet för den styrande makten. Politisk är man 
angelägen om att visa praktisk handling för att man bär ett tydligare ansvar än avseende de önskade 
intressena för följden om de operationella intressena inte uppnås.  
 
När man analyserar de fastställda operationella intressenas innebörd framkommer vissa problem 
med att omvandla politiken till handling hos Försvarsmakten. Sveriges säkerhet skall upprätthållas 
av Försvarsmakten genom att värna svenska befolkningen och samhällets funktionalitet. Även 
Sveriges förmåga att upprätthålla svenska grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter skall värnas.53 Ur ett övergripande politiskt perspektiv är det 
rationella och naturliga målsättningar att värna om staten Sverige och dess statsskick. Men vad 
innebär det om uppgiften redan är löst och det inte finns någon ny målsättning att uppnå eller något 
reellt hot mot det operationella intresset. Det som blir kvar då är endast ett nationellt samhälleligt 
tillstånd som skall upprätthållas. Sveriges befolkning och samhällets funktionalitet är skyddad och 
det finns inget trovärdigt hot som på kort tid kan ändra detta förhållande. Försvarsmakten har då 
inget mål att uppnå utan endast en uppgift att fortsätta värna Sveriges säkerhet utan något påtagligt 
hot. 
 
När man analyserar det andra operationella intresset att upprätthålla ett stabilt och förutsägbart 
närområde uppstår samma problem i omvandlingen av den politiska viljan till militär handling. 
Vilka uppgifter har Försvarsmakten om närområdet är stabilt och när inget tyder på en förestående 
ändring? Ytterligare ett problem är att när uppgiften inte är konkret uppstår ett behov av 
förtydligande alternativt egen tolkning och fördjupning. Vad innebär t.ex. ett förutsägbart 
närområde? Det har alltid varit svårt att kunna förutsäga den framtida utvecklingen i en så 
omfattande region som det svenska närområdet. Att veta vad övriga aktörer i regionen och externa 
aktörer har för kommande verksamheter som kommer att påverka regionen kräver omfattande 
kunskap och analys och därtill kommer händelser som inte är aktörsstyrda utan har sitt ursprung i 
t.ex. väder och klimat. Vad är det man politiskt vill att Försvarsmakten skall förutse? 
Försvarsmakten har fått som uppgift att upprätthålla ett stabilt läge som inte bedöms förändras på 
kort sikt och en uppgift att förutse framtiden som innehåller stort tolkningsutrymme avseende vad 
det är man skall förutspå. Försvarsmakten har i likhet med det andra operationella intresset inget 
tydligt konkret mål att uppnå. 
 

                                                 
51 Regeringens skrivelse 2007/08:64. Nationellt ansvar och internationellt engagemang. En nationell strategi för att 
möta hotet från terrorism. Publicerad på internet 8 februari 2008 av justitiedepartementet. [www]. Hämtat från 
<http://www.regeringen.se/sb/d/9528/a/97705> Hämtat 6 mars 2009 
52 Pressmeddelande. Utvecklat sjöövervakningssamarbete (2009). [www]. Hämtat från 
<http://www.regeringen.se/sb/d/11430/a/120893> Hämtat  4 mars 2009 från Försvarsdepartementet 
53 Försvarsberedningen. DS 2008:48 Försvar i användning (2008). sid:24 
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Min avsikt med diskussionen är att problematisera omvandlingen av den politiska målsättningen 
till militärt handlande på ett konceptuellt plan. I båda exemplen på operationella intressen kan man 
exemplifiera olika typer av åtgärder som Försvarsmakten vidtar för att lösa sin uppgift idag. När 
det gäller t.ex. ett stabilt närområde genomför Försvarsmakten samövningar med länder från 
närområdet i syfte att bidra till ökad stabilitet. Detta sker genom att man knyter vänskapliga 
relationer och skapar förståelse för varandras intressen. Att olika former av åtgärder vidtas av 
Försvarsmakten i syfte att lösa sina uppgifter är klart. Men min poäng är att, för att det 
operationella intresset skall kunna användas av Försvarsmakten på ett ändamålsenligt sätt och få en 
tydlig roll i genomförandet av verksamhet. Då krävs en ökad konkretisering av målet med 
verksamheten. 
 
Av diskussionen framgår att de till karaktären operationella intressena har en roll både i den 
säkerhetspolitiska debatten och som uppgift till Försvarsmakten. I den politiska debatten har det 
dock ingen betydelse om det inte finns någon reell målsättning att uppnå eller att det inte finns 
någon konkret uppgift att lösa. Att visa politisk handling inom områden som man värderat och 
förklarat som viktiga är tillräckligt. Om ett operationellt intresse skall vara ändamålsenligt för 
Försvarsmakten måste det vara konkret och det bör finnas ett mål att uppnå eller vidmakthålla. Mål 
som kan omsättas i påtagliga åtgärder. För att begreppet skall kunna utvidgas från att vara ett 
hjälpmedel inom säkerhetspolitiskanalys och ett samlingsbegrepp inom den politiska debatten till 
att även fungera som ett adekvat styrmedel för Försvarsmakten är följande utveckling nödvändig. 
 
Det första är att Försvarsmakten har förmåga att omformulera de nationella intressena och skapa en 
verksamhet som löser de underliggande mål som finns i varje intresses andemening. Om 
Försvarsmakten kan visa att man löser uppgiften så stärks deras betydelse som styrmedel. Om 
Försvarsmakten däremot inte kan omformulera de övergripande målen till någon form av praktisk 
handlingsplan för förband och verksamhet kommer respekten för svenska intressens betydelse att 
nedgå som styrmedel för Försvarsmakten. 
 
Den andra utvecklingen är vad som kommer att definieras inom svensk säkerhetspolitik såsom 
nationella intressen. Om man fortsätter med att vidmakthålla de fyra redan definierade svenska 
intressena kommer de att arbetas in hos Försvarsmakten. Begreppets roll kommer därmed att 
stärkas då de blir en del av det institutionella kunnandet. En allt för stor utvidgning av vad som är 
nationella intressen leder till att begreppet får en allmängiltig innebörd.  Detta får till följd att 
begreppets användningsområde blir oanvändbart som styrmedel då det inkluderar allt som är av 
vikt för svenska samhället. En sådan utveckling kommer att minska begreppets roll för 
Försvarsmaktens verksamhet. 
 
Av karaktärsdiskussionen framgår att begreppet har ett tydligt användningsområde inom politiken. 
Inom detta område har begreppet blivit synonymt med allt som kan anses vara vitalt och av vikt för 
Sverige. Det har blivit ett viktigt utryck i den politiska retoriken. Dess roll är att kunna fungera 
som ett sammanfattande åberopande som styrker den egna argumentationen samt inom det 
säkerhetspolitiska utredandet som ett analytiskt begrepp. Man använder sig av termen för att 
värdera och förklara sin politik och Sveriges ställningstaganden i olika frågor. Att även inkludera 
rollen som målstyrningsinstrument för Försvarsmakten kräver någon form av förändring av syftet 
med intresset för att det skall kunna användas i den rollen. Det politiska syftet måste tydliggöras så 
att det även kan fungera som en mätbar målsättning för militärt agerande.  
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Undersökningen visar att statsministern, utrikesministern och försvarsministern framförallt 
hänvisar till två olika intressen. Det första är att man använder sig av begreppet nationella intressen 
utan att ytterligare specificera vad det är man avser. Att inte precisera intresset är rationellt inom 
den politiska argumentationen då det medger fortsatt politisk handlingsfrihet. Det andra är att man 
hänvisar direkt eller indirekt till det svenska intresset om en världsordning med sin grund i 
folkrätten, för att uppnå fred, frihet och försoning. Ur politisk synvinkel är också detta logiskt. Man 
använder sig av önskade nationella intressen syftande till att uppnå en gemensam framtidssyn som 
ingen motsäger. En vision om den goda världen som Sverige varit med att skapa och där Sverige 
har sin plats i välstånd och fred. Att man främst använder sig av begreppet opreciserat eller som ett 
önskat intresse i den politiska retoriken får samma konsekvenser avseende dess ändamålsenlighet 
som jag redan nämnt i den tidigare diskussionen. Försvarsmakten får problem med det praktiska 
genomförandet när den skall lösa uppgifter relaterade till de beskrivna nationella intressena t.ex. 
när det gäller det politiskt oprecisa begreppet att värna svenska intressen. Användandet av 
begreppet skapar ett behov av förtydligande när Försvarsmakten skall omsätta det till någon form 
av verksamhet. Detta förtydligande finns ofta inte då syftet med användandet inom politiken varit 
att använda sig av begreppet för att täcka in allt som kan anses vara vitalt. Det uppstår ett moment 
22 runt innebörden av användandet av intressebegreppet. Om önskade intressen övergår till att bli 
universella ideal blir Försvarsmaktens uppgift otydlig. När målsättningen och uppgiftens karaktär 
är världsomfattande och inkluderar samtliga stater och världens befolkning kan Försvarsmakten 
med nuvarande organisation endast ha en liten möjlighet till påverkan. Återigen blir det tydligt att 
begreppets funktionalitet försvinner då man skiftar dess roll och plats i säkerhetspolitiken. 
 
Som avslutning på diskussionen så är en återkoppling till inom vilka intresseområden som 
“säkerhetisering” genomförs intressant för att djupare förstå vilken roll begreppet spelar i politiken 
och vilka följder det medför för den svenska säkerhetspolitiska kontexten. Om tendensen från 
undersökningen pekar på en verklig utveckling tyder det på att nationella intressen har fått rollen 
som ett instrument för “säkerhetisering”. Undersökningen visar att det endast är de till karaktären 
operationella intressena att upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet samt ett stabilt 
och förutsägbart närområde som har använts för “säkerhetisering”. Detta stämmer med den tidigare 
diskussionen om de operationella intressenas vikt för den styrande politiska makten och dess 
politiska behov av att visa handling. Försvarsminister Tolgfors konstruerar ett säkerhetsproblem 
runt det nationella intresset att Sverige har ett stabilt och förutsägbart närområde. Genom att han 
själv definierar hotet och intressekonflikten möjliggörs en politisk retorik som berättigar till egna 
avvägningar och ställningstaganden inom försvarspolitiken. I sin roll som försvarsminister kan han 
använda “säkerhetisering” som utgångspunkt i sin argumentation i försvars och säkerhetsdebatten 
rörande val av mål och medel och metoder för Försvarsmaktens verksamhet. Återigen så är det 
logiskt ur en politisk synvinkel. Som tidigare nämnts innebär det inte nödvändigtvis att en viss 
fråga är ”säkerhetiserad” att frågan på rationella och objektiva grunder är vital för nationens 
överlevnad. Det innebär att någon med framgång konstruerat en fråga som ett vitalt problem för 
nationens överlevnad. Följden i detta fall av man överför begreppets användning och syfte från ett 
användningsområde till ett annat blir att Försvarsmaktens verksamhet genomförs för att stödja den 
politiska retoriken och inte som en effekt av verkliga förhållanden i närområdet. Försvarsmakten 
får i uppgift att hantera en intressekonflikt som eventuellt endast är politiskt konstruerad med syfte 
att rättfärdiga och förklara den egna politiska linjen. 
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4.2 Sammanfattande analys 
Vilken roll spelar begreppet nationella intressen i samtida svensk säkerhetspolitik?  
 
Nationella intressen har en tydlig roll både som ett analytiskt begrepp och i den politiska debatten. 
Som ett analytiskt begrepp har svenska intressen och nationella intressen fått rollen som ett av de 
centrala värdeord i den analys som ligger som grund för dagens säkerhetspolitiska debatt och 
inriktning. I den rollen används dessa i ett förklarande och värderande syfte till svensk 
säkerhetspolitik och framförallt för Försvarsmaktens användning och framtida utveckling. De 
nationella intressena är till sin karaktär politiskt okontroversiella och de ger en vision om en fredlig 
värld som ett välmående Sverige varit med och bidragit till. Ett Sverige som garanterar säkerheten 
för sina medborgare och bidrar till stabiliteten i dess nära omgivning. Intressena får anses som 
naturliga och fullt giltiga ur det politiska analytiska perspektiv som är dess källa. De skapar mening 
och syfte med säkerhetspolitiken och godtas av flertalet Sveriges invånare. Det är av vikt att förstå 
den politiska kopplingen till begreppen. Försvarsberedningens rapport som är grunden för 
identifieringen och fastställandet av de nationella intressena är politisk till sin karaktär. Om man 
använder sig av ett annat perspektiv som inte utgår från politisk åskådning för att identifiera de 
svenska intressena är det möjligt att det är andra svenska intressen som framkommer såsom vitala 
för nationens överlevnad. 
 
I rollen som begrepp i den politiska debatten används de nationella intressena för att värdera och 
förklara och rättfärdiga vald politik och ställningstaganden i det politiska agerandet. Det är tydligt 
att man använder sig av begreppet som ett samlande utryck för vad som kan anses vara vitalt för 
Sverige och dess folk. Det är en term som i ett ord rättfärdigar egen politik med begränsad 
möjlighet till ifrågasättande av opposition. Genom att förhålla sig till begreppet utan precisering så 
handlar man ju indirekt för Sveriges bästa genom att bedriva en politik som syftar till att tillgodose 
svenska intressen. I de flesta fall som man använt sig av ett konkret intresse i argumentationen är 
det refererat till en världsordning som bygger på folkrätten. Man använder sig av ett intresse som 
nästan alla vill uppnå för att berättiga förd politik. Det är även ett intresse som man vet inte uppnås 
enkom på nationell basis. Detta innebär att man i den nationella politiska retoriken inte kommer att 
ställas till ansvar om målet inte uppfylls. Totalt innebär det att termen spelar en viktig roll i 
säkerhetspolitiken som ett mycket användbart utryck för politiskt handlande, ansvarstagande och 
ställningstagande. Men ju mer man preciserar innebörden av begreppet minskar det politiska 
utrymmet för dess användning. Det ligger alltså i det politiska användningsområdets natur att förbli 
oprecist och övergripande så att det kan fortsätta fungera som ett centralt begrepp. 
 
Det uppkommer ett dilemma när begreppet skall fungera väl i ytterligare en roll. Nämligen i rollen 
såsom värdeord för målstyrning av Försvarsmakten vilket kräver precisering och konkretisering. 
Som jag nämnt tidigare beror denna roll på om Försvarsmakten har förmåga att omvandla de 
nationella intressena till militär verksamhet samt hur allmängiltigt begreppets innebörd tillåts vara i 
styrningen till Försvarsmakten. Nationella intressen spelar rollen såsom ett centralt analytiskt 
begrepp och utryck för politiskt handlande i svensk säkerhetspolitik. Om det även kommer att ha 
en roll såsom fungerande målstyrning för Försvarsmakten har inte framkommit av undersökningen. 
Det finns inte något svar på frågan eftersom uppgiften är ny för Försvarsmakten när 
undersökningen genomfördes. 
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4.3 Förslag på fortsatt forskning 
Det är främst två stora frågor som jag skulle vilja framhäva för vidare forskning. 
 

1. Val och definiering av de nationella intressena. 
 
I maktpolitiska analyser och studier i internationella relationer är en stat som vill tillgodose och 
säkra sina intressen alltid konfronterad av andra stater som vill tillgodose och säkra sina intressen. 
Under historien, i alla olika typer av internationella system har intressekonflikter uppstått 
periodiskt vilket ofta lett till krig och vissa stater har upphört att existera.54 
 
Min målsättning med arbetet är inte att svara på om det är rätt nationella intressen som är valda. 
För en sådan analys krävs att man kan ställa intressena mot andra nationers intressen för att få fram 
relevansen samt risker med val av intressen. Effekterna av att tillgodose och säkra sina intressen 
kan ha avsevärd påverkan för Sverige som nation och vidare forskning inom ämnet är av stor vikt. 
 

2. Vilka typer av intressekonflikter finns mellan den svenske medborgaren och staten inom 
ramen för Försvarsmaktens mål att upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet i 
fred? 

 
Riksdagen använder sig av begrepp som Sverige, befolkningen och samhället och inte t.ex. 
medborgaren eller individen. Man har ett kollektivt perspektiv inte ett individuellt. Då 
Försvarsmakten skall bidra till att målen för att vår nationella säkerhet uppfylls föreligger en 
inbyggd risk för intressekonflikt mellan ett individuellt medborgarperspektiv och ett kollektivt 
statsperspektiv som skall hanteras av Försvarsmaktens personal. Hur skall ett förband se ut som 
skall lösa denna uppgift och hur skall det ledas? Hur undviker vi att göra om historiska misstag 
som Ådalen 1931 där militära förband användes för att värna säkerheten av strejkbrytare vilket 
ledde till fem svenska medborgares död. Framför allt, finns det lagar och regelstöd så att vi kan 
göra rätt avvägningar när dessa intressekonflikter uppstår mellan stat och medborgare, samt när 
förbandschefer, soldater och sjömän måste fatta beslut om olika åtgärder? För att kunna förebygga 
problem och misstag är det av stor vikt att åskådliggöra och skaffa kunskap om dessa olika typer 
av intressekonflikter. Kunskapen kan sedan användas när nya lagar och förordningar skapas samt 
när man utbildar samt organiserar och använder Försvarsmakten för att uppfylla det nya målet att 
upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet. 
 

                                                 
54 Frankel, Joseph (1970).  National interest. . London: Pall Mall, sid: 31-38 
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Bilaga 1  Kategorisering av nationella intressen 
 

”Säkra Sveriges välstånd” 
Nationellt intresse Variabel Önskade 

intressen 
Variabel Operationella 
intressen 

Kategorisering 

Säkra Sveriges välstånd Långsiktiga intressen. Kortsiktiga intressen Långsiktigt intresse. 
ÖI 

 Härleda ur historia eller 
ideologi. 

Härledda från 
övervägningar rörande 
egennytta eller 
nödvändighet. 

Härlett ur egennytta. 
OI 

 Mer uppmärksammade av 
oppositionen 

Dominerande 
angelägenhet för den 
styrande regeringsmakten 

Stämmer in på bägge 
variablerna. 
ÖI/OI 

 Skapar mening och 
färdriktning eller i alla fall 
skapa känslan av hopp. 

De används hellre i en 
beskrivande än en 
normativ form. 

Skapar mening och 
färdriktning. 
ÖI 

 Behöver inte vara helt 
tydliga och koordinerade 

På grund av praktiska 
problem med 
genomförande så är 
motsägande operationella 
intressen inte lika 
tolererade som önskade 
intressen. 

Är inte tydligt och 
koordinerat. 
ÖI 

 De kräver inte en 
trovärdighets eller 
kostnadsanalys. 

De är generellt omformade 
till politik vilken är 
baserad på bedömningen 
av möjligheterna lyckas till 
en bedömd kostnad. 

Ingen analys krävs. 
ÖI 

 De är grundade på politisk 
vilja snarare än förmågor. 
Ideologi är en avgörande 
faktor. 

Den kritiska variabeln i 
operationella intressens 
fasthet återfinns främst i 
förmågan att åstadkomma 
dem och inte i den 
politiska viljan. 

Grundat i politisk vilja. 
ÖI 

KLASSIFICERING   ÖNSKAT INTRESSE 
 
Sammanfattning: Att säkra Sveriges välstånd är ett mål som skapar mening med svensk 
säkerhetspolitik för dem som är involverade samt den stora allmänheten. Intresset att säkra 
Sveriges välstånd är till sin karaktär ideologiskt och kan förstås utan särskilda kunskaper eller 
analys. Det kategoriseras som ett önskat intresse.
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Bilaga 1 
 

”Säkra Sveriges trygghet och säkerhet” 
Nationellt intresse Variabel Önskade 

intressen 
Variabel Operationella 
intressen 

Kategorisering 

Säkra Sveriges trygghet och 
säkerhet 

Långsiktiga intressen. Kortsiktiga intressen Stämmer in på bägge 
variablerna. 
ÖI/OI 

 Härleda ur historia eller 
ideologi. 

Härledda från 
övervägningar rörande 
egennytta eller 
nödvändighet. 

Härlett ur egennytta. 
OI 

 Mer uppmärksammade av 
oppositionen 

Dominerande 
angelägenhet för den 
styrande regeringsmakten 

Stämmer in på bägge 
variablerna. 
ÖI/OI 

 Skapar mening och 
färdriktning eller i alla fall 
skapa känslan av hopp. 

De används hellre i en 
beskrivande än en 
normativ form. 

Används oftast i 
beskrivande form. 
OI 

 Behöver inte vara helt 
tydliga och koordinerade 

På grund av praktiska 
problem med 
genomförande så är 
motsägande operationella 
intressen inte lika 
tolererade som önskade 
intressen. 

Är inte tydligt och 
koordinerat i vissa fall 
medan det i andra fall 
föreligger nationella 
strategier 
ÖI/OI 

 De kräver inte en 
trovärdighets eller 
kostnadsanalys. 

De är generellt omformade 
till politik vilken är 
baserad på bedömningen 
av möjligheterna lyckas till 
en bedömd kostnad. 

Ingen analys krävs i vissa 
fall medan det i andra fall 
föreligger stora statliga 
utredningsarbeten 
ÖI/OI 

 De är grundade på politisk 
vilja snarare än förmågor. 
Ideologi är en avgörande 
faktor. 

Den kritiska variabeln i 
operationella intressens 
fasthet återfinns främst i 
förmågan att åstadkomma 
dem och inte i den 
politiska viljan. 

Grundat i politisk vilja och 
samhällig nödvändighet. 
Men problem med att 
åstadkomma dem rent 
praktiskt. 
OI 

KLASSIFICERING   OPERATIONELLT 
INTRESSE 

 
Sammanfattning: Intresset att upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet är 
kännetecknat av många olika faktorer. Det finns inslag av utmärkande karaktärsdrag från både 
önskade och operationella intressen såsom att det är både ett långsiktigt som kortsiktigt intresse. 
Ett annat exempel är att intresset grundar det sig i både en politisk vilja och samhällig 
nödvändighet. Intresset att säkra och upprätthålla Sveriges säkerhet används som en viktig 
angelägenhet i den politiska debatten av den styrande politiska makten såväl som oppositionen. 
Kriterierna för de operativa intressena är till sin karaktär mer konkreta och kortsiktiga och stämmer 
mot att upprätthålla Sveriges säkerhet. Att känna trygghet och säkerhet är för den enskilde en 
viktig faktor och det finns ett behov av att tillförsäkra sig att staten vidtagit adekvata åtgärder för 
att garantera säkerheten. Statens förmåga att lösa uppgiften påverkar nuet och människors vardag. 
Det är den avgörande faktorn för kategoriseringen i operationellt intresse. Intresset kategoriseras 
som ett operationellt intresse men är till sin karaktär både ideologiskt och grundat på kort och 
långsiktigt egenintresse och kan förstås utan särskilda kunskaper eller analys.
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Bilaga 1 
 

”världsordning, fred, frihet och försoning” 
Nationellt intresse Variabel Önskade 

intressen 
Variabel Operationella 
intressen 

Kategorisering 

En världsordning med sin 
grund i folkrätten, för att 
uppnå fred, frihet och 
försoning. 

Långsiktiga intressen. Kortsiktiga intressen Långsiktigt intresse. 
ÖI 

 Härleda ur historia eller 
ideologi. 

Härledda från 
övervägningar rörande 
egennytta eller 
nödvändighet. 

Härlett ur ideologi samt 
egennytta. 
ÖI/OI 

 Mer uppmärksammade av 
oppositionen 

Dominerande 
angelägenhet för den 
styrande regeringsmakten 

Stämmer in på bägge 
variablerna. 
ÖI/OI 

 Skapar mening och 
färdriktning eller i alla fall 
skapa känslan av hopp. 

De används hellre i en 
beskrivande än en 
normativ form. 

Skapar mening och 
färdriktning. 
ÖI 

 Behöver inte vara helt 
tydliga och koordinerade 

På grund av praktiska 
problem med 
genomförande så är 
motsägande operationella 
intressen inte lika 
tolererade som önskade 
intressen. 

Är inte tydligt och 
koordinerat. 
ÖI 

 De kräver inte en 
trovärdighets eller 
kostnadsanalys. 

De är generellt omformade 
till politik vilken är 
baserad på bedömningen 
av möjligheterna lyckas till 
en bedömd kostnad. 

Ingen analys krävs. 
ÖI 

 De är grundade på politisk 
vilja snarare än förmågor. 
Ideologi är en avgörande 
faktor. 

Den kritiska variabeln i 
operationella intressens 
fasthet återfinns främst i 
förmågan att åstadkomma 
dem och inte i den 
politiska viljan. 

Grundat i politisk vilja 
samt ideologi. 
ÖI 

KLASSIFICERING   ÖNSKAT INTRESSE 
 
Sammanfattning: Att uppnå fred, frihet och försoning i världen är ett mål som skapar hopp för 
alla och att Sverige värnar om universella värdena skapar rättfärdiga skäl för målen med svensk 
säkerhetspolitik. Intresset att skapa en världsordning som leder till fred, frihet och försoning är till 
sin karaktär ideologiskt och kan förstås utan särskilda kunskaper eller analys. Det kategoriseras 
som ett önskat intresse.



   36

Bilaga 1 
 

Kategorisering av ”Ett stabilt och förutsägbart närområde” 
Nationellt intresse Variabel Önskade 

intressen 
Variabel Operationella 
intressen 

Kategorisering 

Ett stabilt och förutsägbart 
närområde. 

Långsiktiga intressen. Kortsiktiga intressen Långsiktigt samt 
kortsiktigt intresse. 
ÖI/OI 

 Härleda ur historia eller 
ideologi. 

Härledda från 
övervägningar rörande 
egennytta eller 
nödvändighet. 

Härlett ur egennytta. 
OI 

 Mer uppmärksammade av 
oppositionen 

Dominerande 
angelägenhet för den 
styrande regeringsmakten 

Stämmer in på bägge 
variablerna. 
ÖI/OI 

 Skapar mening och 
färdriktning eller i alla fall 
skapa känslan av hopp. 

De används hellre i en 
beskrivande än en 
normativ form. 

Skapar mening och 
färdriktning redovisas 
oftast i beskrivande form. 
ÖI/OI 

 Behöver inte vara helt 
tydliga och koordinerade 

På grund av praktiska 
problem med 
genomförande så är 
motsägande operationella 
intressen inte lika 
tolererade som önskade 
intressen. 

Olika forum är skapade i 
syfte att möjliggöra 
koordinering samt 
genomförande av åtgärder 
som anspelar på 
huvudintresset. 
OI 

 De kräver inte en 
trovärdighets eller 
kostnadsanalys. 

De är generellt omformade 
till politik vilken är 
baserad på bedömningen 
av möjligheterna lyckas till 
en bedömd kostnad. 

Olika analyser ligger ofta 
till grund för politiska 
beslut och processer. 
OI 

 De är grundade på politisk 
vilja snarare än förmågor. 
Ideologi är en avgörande 
faktor. 

Den kritiska variabeln i 
operationella intressens 
fasthet återfinns främst i 
förmågan att åstadkomma 
dem och inte i den 
politiska viljan. 

Grundat både i politisk 
vilja samt förmåga att 
åstadkomma operationella 
resultat. 
ÖI/OI 

KLASSIFICERING   OPERATITIONELLT 
INTRESSE 

 
Sammanfattning: Svårigheten är uppnå det övergripande målet med uppgiften men mindre 
delresultat kan åstadkommas. Intresset kan påverka nuet och människors vardag. Det är den 
avgörande faktorn för kategoriseringen operationellt intresse. Ett stabilt och förutsägbart 
närområde är till sin karaktär beskrivande och kan förstås först efter mer utvecklat resonemang och 
analys.
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Bilaga 2 Används begreppet för att förklara, värdera, rationalisera eller kritisera säkerhetspolitiken 
 Förklarande Värderande Rationaliserande Kritiserande 
Nationellt intresse 2 ggr av Bildt55 

5 ggr av Tolgfors56 
3 ggr av Bildt57   

Övrigt intresse 1 ggr av Bildt58 
 

8 ggr av Bildt59 1 ggr av Bildt60 
 

 

Upprätthålla och säkra 
Sveriges välstånd. 

 4 ggr av Bildt61   

Upprätthålla och säkra 
Sveriges trygghet och 
säkerhet. 

2 ggr av Tolgfors62 1 ggr av Bildt63 
1 ggr av Tolgfors64 
 

  

En världsordning med sin 
grund i folkrätten, för att 
uppnå fred, frihet och 
försoning. 

 1 ggr av Reinfeldt65 
4 ggr av Bildt66 
2 ggr av Tolgfors67 
 

  

Ett stabilt och förutsägbart 
närområde. 

 1 ggr av Reinfeldt68 
1 ggr av Tolgfors69 
 

  

 
Sammanfattning: Undersökningen pekar på att statsministern, utrikesministern och försvarsministern använder 
begreppet nationella intressen för att värdera och förklara verksamhet och ställningstaganden. Det är framförallt två 
olika intressen som man refererar till. För det första så använder man sig av begreppet nationella intressen utan att 
ytterligare specificera vad det är man avser. Det andra är att man hänvisar direkt eller indirekt till det svenska intresset 
om en världsordning med sin grund i folkrätten, för att uppnå fred, frihet och försoning. Av analysen framgår att 
begreppet används med en vidare definition av vad som är svenska intressen av utrikesministern. Det intresseområde 
man använt sig av mest i sin värdering i förhållande till någonting annat är det svenska intresset om en världsordning 
med sin grund i folkrätten, för att uppnå fred, frihet och försoning.

                                                 
55 Bildts tal vid överlämnadet av ordförandeklubban i Europarådet (eng) Carl Bildt, Committee of Ministers of the Council of Europe, 27 november 
2008. sid 1 stycke 4 samt artikel: ”Skarpare tillväxtpolitik för Afrika” Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling, Svenska Dagbladet, 12 mars 2008. 
sid: 3 stycke 2 
56 Inledningsanförande:"Sveriges roll i internationella insatser" Sten Tolgfors, Almedalen, seminarium arrangerat av Försvarsmakten, Svenska FN-
förbundet och Försvarshögskolan., 9 juli 2008. sid:1 stycke 5 samt "Försvarets tillgänglighet måste öka" Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet, 
Brännpunkt, 17 augusti 2008. sid 2 stycke 8 samt ”Utgångspunkterna för den framtida inriktningen av försvaret” Sten Tolgfors Artikel DN Debatt 10 
juni 2008 sid: 3 stycke 3 samt "Försvarspolitik - hur ska morgondagens militära försvar se ut?" Sten Tolgfors, Almedalen, seminarium arrangerat av 
Folk och Försvar samt Fjärde Storstadsregionen. , 9 juli 2008. sid: 5 stycke 6  samt Anförande av försvarsminister Sten Tolgfors vid UD:s chefsmöte 
Sten Tolgfors, UD:s chefsmöte, Bonnier Conference Center, 27 augusti 2008. sid 7 stycke 1 
57 The Balkans in Europe's Future Carl Bildt, Berlin, Robert Bosch Stiftung, 31 januari 2008. sid: 5 stycke 6 
58 Tal av Carl Bildt på engelska vid Internationella Institutet för Strategiska Studier Carl Bildt, The IISS Fiftieth Anniversary Dinner The Guildhall, 
London., 3 april 2008. sid: 7 stycke 3 
59 "Oroande från Moskva om Georgien" Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 17 april 2008 stycke 2 samt Tal vid IISS-Citi India Global Forum Carl 
Bildt, IISS-Citi India Global Forum, New Delhi , 20 april 2008 sid: 5 stycke 5-7 och sid: 6 stycke 8-11 samt Carl Bildt om attentaten i Mumbai 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 27 november 2008 stycke 2 samt Carl Bildt om situationen i Georgien Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 8 augusti 
2008 stycke 4 samt "Nu måste vi göra EU till en militär fredsmakt" Carl Bildt, Dagens Nyheter, 2 januari 2008 sid 2 stycke 10 samt stycke 11 samt 
Uttalande av utrikesministrarna Carl Bildt och David Miliband Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 10 november 2008. sid 2 stycke 1 
60 Tal av Carl Bildt vid ESS i Helsingfors Carl Bildt, Helsingfors, 19 september 2008 sid 6 stycke 9 
61 Tal vid IISS-Citi India Global Forum Carl Bildt, IISS-Citi India Global Forum, New Delhi , 20 april 2008 sid: 7 stycke 1-2 samt Uttalande av 
utrikesministrarna Carl Bildt och David Miliband Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 10 november 2008. sid 2 stycke 1 samt Tal vid mottagandet av 
Bosporen-priset i Ankara Carl Bildt, TUSIAD Bosporus Prize for European Understanding, Ankara Konukevi, 2 maj 2008. sid 1 stycke 3 samt Tal 
av Carl Bildt vid ESS i Helsingfors Carl Bildt, Helsingfors, 19 september 2008 sid 3 stycke 7 
62 "Det framtida försvaret" Sten Tolgfors, Anförande vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst, 12 november 2008. sid 6 sista 
stycket samt Anförande av försvarsminister Sten Tolgfors vid UD:s chefsmöte Sten Tolgfors, UD:s chefsmöte, Bonnier Conference Center, 27 
augusti 2008. sid: 7 stycke 1 
63 Skarpare tillväxtpolitik för Afrika Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling, Svenska Dagbladet, 12 mars 2008. sid 2 stycke 1 
64 "Försvarspolitiken - prioriteringar för framtiden" Sten Tolgfors, Folk och Försvar, Sälen, 14 januari 2008. sid 9 stycke 8 
65 Inledningsanförande på engelska vid "The ICI conference" Fredrik Reinfeldt, Irakkonferensen, Stockholm , 29 maj 2008. sid 2 stycke 5-7 
66 Tal vid IISS-Citi India Global Forum Carl Bildt, IISS-Citi India Global Forum, New Delhi , 20 april 2008 sid: 4 stycke 11 samt Skarpare 
tillväxtpolitik för Afrika Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling, Svenska Dagbladet, 12 mars 2008. sid 1 stycke 9 och sid 2 stycke1 samt Tal vid 
mottagandet av Bosporen-priset i Ankara Carl Bildt, TUSIAD Bosporus Prize for European Understanding, Ankara Konukevi, 2 maj 2008. sid 1 
stycke 3 
67 "Försvarspolitiken - prioriteringar för framtiden" Sten Tolgfors, Folk och Försvar, Sälen, 14 januari 2008 sid 8 stycke 5 samt sid 9 stycke 3 
68 Statsministerns tal inför Europaparlamentet den 19 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Europaparlamentet, Strasbourg 19 februari 2008. sid 9 stycke 6 
69 Anförande av försvarsminister Sten Tolgfors vid UD:s chefsmöte Sten Tolgfors, UD:s chefsmöte, Bonnier Conference Center, 27 augusti 2008. 
sid 3 stycke 1 
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Bilaga 3 I vilka sammanhang föreligger intressekonflikter 
 

 Militära sektorn Politiska 
sektorn 

Ekonomiska 
sektorn 

Samhälles 
sektorn 

Miljösektorn 

Nationellt intresse      
Övrigt intresse     2 ggr av Reinfeldt70 
Upprätthålla och 
säkra Sveriges 
välstånd. 

     

Upprätthålla och 
säkra Sveriges 
trygghet och 
säkerhet. 

1 ggr av Bildt71 
1ggr av Tolgfors72 
 

  1 ggr av Bildt73 
 

 

En världsordning 
med sin grund i 
folkrätten, för att 
uppnå fred, frihet 
och försoning. 

     

Ett stabilt och 
förutsägbart 
närområde. 

1 ggr av Tolgfors74 
 

 2 ggr av Tolgfors75 
 

  

 
Sammanfattning: Då analysen endast givit ett begränsat antal träffar för analys går det inte att dra 
för stora slutsatser ur materialet. Men en intressant tendens i analysen är inom vilka sektorer de 
olika ministrarna skapat “säkerhetisering”. Alla sektorer är berörda förutom den politiska sektorn. 
Försvarsministern är den som mest frekvent skapar “säkerhetisering” och det är inom den militära 
och ekonomiska sektorn. Statminister Reinfeldt är ensam om att ha konstruerat säkerhetsproblem 
runt miljösektorn och utrikesministern är ensam om att ha konstruerat säkerhetsproblem runt 
samhällssektorn. Av undersökningen framgår att det endast är de till karaktären operationella 
intressena att upprätthålla och säkra Sveriges trygghet och säkerhet samt ett stabilt och förutsägbart 
närområde som har använts för “säkerhetisering”. 

                                                 
70 Inledningsanförande vid Boao Forum: Det gröna Asien-alla vinner på förändringar Fredrik Reinfeldt, Boao Forum, 
Kina, 12 april 2008. sid 2 stycke 9-11 samt Tal på engelska av statsminister Fredrik Reinfeldt på Pekings Universitet 
Fredrik Reinfeldt, Pekings Universitet, 14 april 2008. sid 4 stycke 2 
71 Tal av kabinettsekreterare Frank Belfrage i FN:s nedrustningskonferens Carl Bildt, FN:s nedrustningskonferens, 
Genève, 5 mars 2008. sid 2 stycke 3 
72 ”Utgångspunkterna för den framtida inriktningen av försvaret” Artikel DN Debatt 10 juni 2008. sid 1 stycke 3 
73 ”Samlad svensk strategi ska bekämpa terrorism” Carl Bildt, Beatrice Ask, DN Debatt, 8 februari 2008. sid 1 stycke 4 
74 "Försvarspolitik - hur ska morgondagens militära försvar se ut?" Sten Tolgfors, Almedalen, seminarium arrangerat 
av Folk och Försvar samt Fjärde Storstadsregionen. , 9 juli 2008 sid 2 stycke 3 
75 ”Utgångspunkterna för den framtida inriktningen av försvaret” Sten Tolgfors Artikel DN Debatt 10 juni 2008. sid 1 
stycke 6 samt "Försvarets tillgänglighet måste öka" Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 17 augusti 2008. 
sid 1 sista stycket 
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Följande material är hämtat från www.regeringen.se den 1 december 2008. Markerade är texter där 
jag återfunnit begreppet nationella intressen direkt eller indirekt. 
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt tal perioden 2008-01-01 till 2008-12-01: 

1. Tal av statsminister Fredrik Reinfeldt vid Nordiska ministerrådets konferens "Nordic Climate Solutions", 
på engelska 
Fredrik Reinfeldt, Köpenhamn, 25 november 2008 

2. Tal av statsminister Fredrik Reinfeldt vid Nordiska rådets session i Helsingfors den 10 oktober 2008 
Fredrik Reinfeldt, Nordiska rådets session i Helsingfors, 28 oktober 2008 

3. Tal av statsminister Fredrik Reinfeldt vid Asia Europe Meeting den 25 oktober, på engelska 
Fredrik Reinfeldt, Peking, Kina, 25 oktober 2008 

4. Statsminister Fredrik Reinfeldts inledningsanförande vid Hållbarhetskommissionens seminarium om 
finanssektorn, klimatet och hållbar utveckling 
Fredrik Reinfeldt, Centralposthuset, Aulan, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm, 22 oktober 2008 

5. Tal av statsminister Fredrik Reinfeldt vid Europarådets parlamentariska församling, på engelska 
Fredrik Reinfeldt, Europarådets parlamentariska församling, 2 oktober 2008 

6. Statsminister Fredrik Reinfeldts tal vid EU:s konferens om en strategi för Östersjöregionen, på engelska 
Fredrik Reinfeldt, EU:s konferens om Östersjöstrategi i Stockholm, 30 september 2008 

7. Tal av statsminister Fredrik Reinfeldt vid InterAction Council, på engelska 
Fredrik Reinfeldt, InterAction Council, Stockholm, 25 juni 2008 

8. Tal vid seminariet "Ny teknik för hållbar utveckling - utmaningar och möjligheter" 
Fredrik Reinfeldt, Kommissionen för hållbar utvecklings seminarium "Ny teknik för hållbar utveckling - 
utmaningar och möjligheter", Stockholm, 19 juni 2008 

9. Statsminister Fredrik Reinfeldt's tal vid ICC World Business Summit, på engelska 
Fredrik Reinfeldt, ICC World Business Summit, Stockholm, 12 juni 2008 

10. A Competitive Baltic Sea Region - a vision within reach 
Fredrik Reinfeldt, Business Forum i anslutning till CBSS-mötet i Riga, Lettland, 4 juni 2008 

11. Inledningsanförande på engelska vid "The ICI conference" 
Fredrik Reinfeldt, Irakkonferensen, Stockholm , 29 maj 2008 

12. Tal på engelska - Combining a Climate-Friendly Policy with Economic Growth 
Fredrik Reinfeldt, Yomiuri International Economic Society, Tokyo, 17 april 2008 

13. Inledningsanförande på engelska vid "Sweden-Japan Symposium on Sustainable Urban Development" 
Fredrik Reinfeldt, Sweden-Japan Symposium on Sustainable Urban Development, Tokyo, 17 april 2008 

14. Tal på engelska av statsminister Fredrik Reinfeldt vid svenska handelskammaren i Peking 
Fredrik Reinfeldt, Svenska handelskammarens 10 års jubileum, 15 april 2008 

15. Tal på engelska av statsminister Fredrik Reinfeldt på Pekings Universitet 
Fredrik Reinfeldt, Pekings Universitet, 14 april 2008 

16. Tal på engelska av statsminister Fredrik Reinfeldt på Sino-Swedish High Level Forum on CSR 
Fredrik Reinfeldt, Sino-Swedish High Level Forum on CSR i Peking, 14 april 2008 

17. Inledningsanförande vid Boao Forum: Det gröna Asien - alla vinner på förändringar Fredrik 
Reinfeldt, Boao Forum, Kina, 12 april 2008 

18. Prime Minister Fredrik Reinfeldt's speech at the ISAF-Meeting in Bucharest 
Fredrik Reinfeldt, Bucharest, 3 april 2008 

19. Prime Minister Fredrik Reinfeldt's EAPR-speech  
Fredrik Reinfeldt, Bucharest, 3 april 2008 

20. "The New Swedish Model: A Reform Agenda for Growth and the Environment" 
Fredrik Reinfeldt, The London School of Economics, London, 26 februari 2008 

21. Statsministerns tal inför Europaparlamentet den 19 februari 2008 
Fredrik Reinfeldt, Europaparlamentet, Strasbourg, 19 februari 2008 
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Statsminister Fredrik Reinfeldt artiklar perioden 2008-01-01 till 2008-12-01: 

1. Miljardsatsning för att bekämpa brottsligheten 
Beatrice Ask, Fredrik Reinfeldt, Göteborgs-Posten, 20 september 2008 

2. 10 miljarder till vägar och järnvägar i hela landet 
Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund, Göran Hägglund, DN debatt, 11 september 2008 

3. "Vi satsar 1,8 miljarder på stärkt yrkesutbildning" 
Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund, Göran Hägglund, Dagens Nyheter, 1 september 2008 

4. "Skatten sänks för fattiga pensionärer" 
Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund, Göran Hägglund, Dagens Nyheter debatt, 17 juni 2008 

5. "Unga förtidspensionärer ska garanteras aktivitet" 
Fredrik Reinfeldt, Cristina Husmark Pehrsson, DN Debatt, 4 juni 2008 

6. Alla pensionärer får bättre ekonomi 
Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund, Göran Hägglund, Svenska Dagbladet - Brännpunkt, 14 
april 2008 

7. Nu tar vi tredje steget med jobbskatteavdraget 
Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund, Göran Hägglund, Dagens Nyheter, 10 april 2008 

8. Ny lag gör att förskolan blir mer som en vanlig skola 
Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund, Göran Hägglund, Dagens Nyheter, 18 mars 2008 

9. Klimatet kan bli EU:s vinstmaskin 
Fredrik Reinfeldt, Svenska Dagbladet, 14 februari 2008 

10. "Misslyckad jobbsatsning för nyanlända invandrare" 
Fredrik Reinfeldt, Sven Otto Littorin, Nyamko Sabuni, Dagens Nyheter, 30 januari 2008 

Statsminister Fredrik Reinfeldt uttalanden perioden 2008-01-01 till 2008-12-01: 

1. Statsminister Fredrik Reinfeldt om presidentvalet i USA 
Fredrik Reinfeldt, Statsrådsberedningen, 5 november 2008 

2. Uttalande från nordiskt statsministermöte 27 oktober 2008 
Fredrik Reinfeldt, Statsrådsberedningen, 27 oktober 2008 

3. Uttalande från EU:s stats- och regeringschefer: 
Fredrik Reinfeldt, Statsrådsberedningen, 6 oktober 2008 

4. Fredrik Reinfeldt om det ryska erkännandet av Abchazien och Sydossetien 
Fredrik Reinfeldt, Statsrådsberedningen, 26 augusti 2008 

5. Statsministerns nyårshälsning inför det persiska nyåret 
Fredrik Reinfeldt, Statsrådsberedningen, 17 mars 2008 

6. Reinfeldt kommenterar det ryska presidentvalet 
Fredrik Reinfeldt, Statsrådsberedningen, 2 mars 2008 

Utrikesminister Carl Bildt tal perioden 2008-01-01 till 2008-12-01: 

1. Bildts tal vid överlämnadet av ordförandeklubban i Europarådet (eng) 
Carl Bildt, Committee of Ministers of the Council of Europe, 27 november 2008 

2. Tal av Carl Bildt vid Nordliga dimensionens ministermöte i S:t Petersburg 
Carl Bildt, S:t Petersburg, 28 oktober 2008 

3. Tal av Carl Bildt vid Nordliga dimensionens ministermöte i S:t Petersburg å Nordiska ministerrådets 
vägnar 
Carl Bildt, S:t Petersburg, 28 oktober 2008 

4. Tal av Carl Bildt vid ESS i Helsingfors 
Carl Bildt, Helsingfors, 19 september 2008 

5. Anförande av Carl Bildt vid EU-Centralasienforum i Paris  
Carl Bildt, EU-Centralasienforum i Paris , 18 september 2008 
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6. Tal av utrikesminister Carl Bildt vid minneshögtiden i Oravais den 14 september 2008 
Carl Bildt, 15 september 2008 

7. Regeringen informerar Riksdagen om konflikten mellan Georgien och Ryssland 
Carl Bildt, 2 september 2008 

8. Tal till Europarådets parlamentariska församling den 23 juni 2008 
Carl Bildt, Strasbourg, 23 juni 2008 

9. Europe and the World - Are We Still in Demand? 
Carl Bildt, Wirtschaftsrat Economic Conference 2008, Berlin, Tyskland, 18 juni 2008 

10. Sveriges nationella anförande vid Irakkonferensen i Stockholm den 29 May 2008 
Carl Bildt, Irakkonferensen, Stockholm, 29 maj 2008 

11. Tal vid mottagandet av Bosporen-priset i Ankara 
Carl Bildt, TUSIAD Bosporus Prize for European Understanding, Ankara Konukevi, 2 maj 2008 

12. Tal vid IISS-Citi India Global Forum 
Carl Bildt, IISS-Citi India Global Forum, New Delhi , 20 april 2008 

13. Tal av Carl Bildt på engelska vid Internationella Institutet för Strategiska Studier 
Carl Bildt, The IISS Fiftieth Anniversary Dinner The Guildhall, London., 3 april 2008 

14. Tal av kabinettsekreterare Frank Belfrage i FN:s nedrustningskonferens 
Carl Bildt, FN:s nedrustningskonferens, Genève, 5 mars 2008 

15. The Balkans in Europe's Future 
Carl Bildt, Berlin, Robert Bosch Stiftung, 31 januari 2008 

16. Tal på engelska av Carl Bildt vid säkerhetskonferensen i Herzliya 
Carl Bildt, Herzliya, Israel, 22 januari 2008 

Utrikesminister Carl Bildt artiklar perioden 2008-01-01 till 2008-12-01: 

1. Europadagen mot dödsstraffet den 10 oktober 
Carl Bildt, Göteborgsposten, 10 oktober 2008 

2. Carl Bildt: Början till slutet för Sovjet 
Carl Bildt, Göteborgsposten, 20 augusti 2008 

3. Serberna måste få resa fritt inom EU 
Carl Bildt, Göteborgs-Posten, Le Figaro, The Times, La Repubblica, El País och Blic, 12 mars 2008 

4. Skarpare tillväxtpolitik för Afrika 
Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling, Svenska Dagbladet, 12 mars 2008 

5. Därför erkänner Sverige Kosovo 
Carl Bildt, Svenska Dagbladet - Brännpunkt, 5 mars 2008 

6. Samlad svensk strategi ska bekämpa terrorism 
Carl Bildt, Beatrice Ask, DN Debatt, 8 februari 2008 

7. "Nu måste vi göra EU till en militär fredsmakt" 
Carl Bildt, Dagens Nyheter, 2 januari 2008 

Utrikesminister Carl Bildt uttalanden perioden 2008-01-01 till 2008-12-01: 

1. Carl Bildt om attentaten i Mumbai 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 27 november 2008 

2. Uttalande av utrikesministrarna Carl Bildt och David Miliband 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 10 november 2008 

3. Presidentvalet i Azerbajdzjan den 15 oktober 2008  
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 16 oktober 2008 

4. Uttalande av Carl Bildt om terroristattacken i Turkiet 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 4 oktober 2008 

5. Sverige om domen mot Parvin Ardalan 
Carl Bildt, 5 september 2008 
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6. Carl Bildt till Georgien 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 11 augusti 2008 

7. Djupt illavarslande ryska motiv till offensiven 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 9 augusti 2008 

8. Situationen i Georgien 
Carl Bildt, 9 augusti 2008 

9. Carl Bildt om situationen i Georgien 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 8 augusti 2008 

10. Carl Bildt om militärkuppen i Mauretanien 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 6 augusti 2008 

11. Carl Bildt om Alexander Solsjenitsyns död 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 4 augusti 2008 

12. Carl Bildt om utslaget i Turkiets författningsdomstol 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 30 juli 2008 

13. Carl Bildt om turkiska domstolsbeslutet 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 30 juli 2008 

14. Carl Bildt fördömer terrorbombningarna i Turkiet och Indien 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 28 juli 2008 

15. Utrikesminister Carl Bildt om FN:s beslut att utnämna ny högkommissarie för mänskliga rättigheter 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 28 juli 2008 

16. Carl Bildt om misstänkte krigsförbrytaren Radovan Karadzic gripande 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 22 juli 2008 

17. Uttalande om överenskommelsen mellan ZANU-PF och MDC 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 21 juli 2008 

18. Carl Bildt om Bronislaw Geremeks död 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 13 juli 2008 

19. Carl Bildt om Zimbabwe 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 27 juni 2008 

20. Joint Nordic Statement by the Ministers of Foreign Affairs on the situation in Zimbabwe 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 24 juni 2008 

21. Terrorn stoppar demokrati i Zimbabwe 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 22 juni 2008 

22. Parlamentsvalet i före detta jugoslaviska republiken Makedonien den 15 juni 2008 
Carl Bildt, 16 juni 2008 

23. Parlamentsvalet i före detta jugoslaviska republiken Makedonien den 1 juni 2008 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 3 juni 2008 

24. Carl Bildt fördömer attacken mot danska ambassaden i Pakistan 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 2 juni 2008 

25. Carl Bildt om Burma 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 9 maj 2008 

26. Carl Bildt fördömer våldet i Zimbabwe 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 25 april 2008 

27. "Oroande från Moskva om Georgien" 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 17 april 2008 

28. Oroande rapporter från det förstörda Zimbabwe 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 29 mars 2008 

29. Gemensamt uttalande av Frankrikes och Sveriges utrikesministrar, Bernard Kouchner och Carl Bildt 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 17 mars 2008 

30. Carl Bildt fördömer dödsskjutningarna i Jerusalem 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 7 mars 2008 

31. Carl Bildt om genombrott i förhandlingarna i Kenya 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 29 februari 2008 
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32. Carl Bildt om valet på Cypern 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 24 februari 2008 

33. Förstärkt demokrati i Pakistan  
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 20 februari 2008 

34. Castros avgång slutet på en epok 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 19 februari 2008 

35. Carl Bildt fördömer attentatet i Östtimor  
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 11 februari 2008 

36. Carl Bildt om valet i Serbien 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 3 februari 2008 

37. Carl Bildt fördömer arresteringen av syriern Riad Seif 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 30 januari 2008 

38. Carl Bildt om frigivandet av Farc-gisslan 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 10 januari 2008 

39. Carl Bildt om valet i Georgien 
Carl Bildt, Utrikesdepartementet, 6 januari 2008 

Försvarsminister Sten Tolgfors tal perioden 2008-01-01 till 2008-12-01: 

1. "Det framtida försvaret" 
Sten Tolgfors, Anförande vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst, 12 
november 2008 

2. Anförande av försvarsminister Sten Tolgfors vid UD:s chefsmöte 
Sten Tolgfors, UD:s chefsmöte, Bonnier Conference Center, 27 augusti 2008 

3. Inledningsanförande: "Militära insatser/civilt bistånd - en möjlig ekvation?" 
Sten Tolgfors, Almedalen, seminarium arrangerat av Svenska Freds, Försvarsmakten och Folke 
Bernadotteakademin., 9 juli 2008 

4. Inledningsanförande:"Sveriges roll i internationella insatser" 
Sten Tolgfors, Almedalen, seminarium arrangerat av Försvarsmakten, Svenska FN-förbundet och 
Försvarshögskolan., 9 juli 2008 

5. "Försvarspolitik - hur ska morgondagens militära försvar se ut?" 
Sten Tolgfors, Almedalen, seminarium arrangerat av Folk och Försvar samt Fjärde 
Storstadsregionen. , 9 juli 2008 

6. Tal på engelska av Sten Tolgfors vid visningen av den flygande testplattformen Gripen Demo 
Sten Tolgfors, Saab AB i Linköping, 23 april 2008 

7. "Klimatförändringen som ett säkerhetspolitiskt hot" 
Sten Tolgfors, Försvarshögskolan, Stockholm, 9 april 2008 

8. "Försvarspolitiken - prioriteringar för framtiden" 
Sten Tolgfors, Folk och Försvar, Sälen, 14 januari 2008 

Försvarsminister Sten Tolgfors artiklar perioden 2008-01-01 till 2008-12-01: 

1. "Vi är redo att försvara våra nordiska grannländer" 
Sten Tolgfors, Dagens Nyheter Debatt, 20 november 2008 

2. "Försvarssamarbetet stärks" 
Sten Tolgfors, Sydsvenska Dagbladet, 12 november 2008 

3. Sten Tolgfors på DN debatt 7 november 
Sten Tolgfors, Dagens Nyheter, 7 november 2008 

4. "Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna" 
Sten Tolgfors, Dagens Nyheter Debatt, 9 oktober 2008 

5. "Försvarets tillgänglighet måste öka" 
Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 17 augusti 2008 
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6. "Signalspaningslagen ger en effektiv underrättelsetjänst och stärker integritetsskyddet" 
Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 28 juli 2008 

7. "Utgångspunkterna för den framtida inriktningen av försvaret" 
Sten Tolgfors, DN Debatt, 10 juni 2008 

8. "Försvarsförmågan stärks av ny NBG" 
Sten Tolgfors, Göteborgs Posten, 30 maj 2008 

9. "Våra länder fördjupar samarbetet om försvaret" 
Sten Tolgfors, Dagens Nyheter, 26 maj 2008 

10. "Sverige ska ha ett starkt försvar" 
Sten Tolgfors, Sundsvalls tidning , 17 maj 2008 

11. Nytt samarbete löser försvarskrisen 
Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 13 maj 2008 

12. Försvarets framtid bygger på samarbete 
Sten Tolgfors, Göteborgs Posten, 2 maj 2008 

13. Sanningen om insatsen i Tchad 
Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 20 februari 2008 

14. Sveriges relation till Nato handlar inte bara om medlemskap  
Sten Tolgfors, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 16 februari 2008 

 


