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”För säkerhets skull” 
- Om svensk säkerhet, efter kalla kriget. 

Sammandrag 
Sverige har sagts ha blivit allt säkrare, säkerhetspolitiskt, under 1990-talet. Samtidigt har det, un-
der samma tid, talats alltmer om ett vidgat säkerhetsbegrepp. Ett sådant skulle kunna innebära en 
utökad flora av hot och, därmed, en potentiellt ökad osäkerhet. Denna uppsats analyserar hur den 
svenska riksdagens diskurs avseende statens säkerhet har utvecklats under perioden 1991-2001. 
Undersökningen består av en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys av de regeringsförklar-
ingar och därpå följande partiledardebatter som avgivits under perioden. Den teori dessa 
dokument analyseras utifrån är Buzans, Wævers och de Wildes socialkonstruktivistiska teori om 
ett vidgat säkerhetsbegrepp och säkerhetisering av politiska frågor, ”säkerhetiseringsteorin”. 
  Analysen visar att frågor inom de militära, ekologiska och ekonomiska områdena är säkerhets-
mässigt laddade i periodens början, men att dessa områden sedan avsäkerhetiseras alltmer. Frågor 
inom de politiska och samhälleliga områdena får däremot ökad säkerhetsmässig laddning under 
perioden. Tre sakfrågor som kan illustrera detta, och som särskilt lyfts fram såsom säkerhetshot 
under perioden, framtonar i den kvalitativa delen av analysen: Miljöförstöringen och Kronkrisen 
i periodens början och Rasism/Främlingsfientlighet i dess slut. EU-medlemskapet i periodens 
mitt visar sig också ha stort säkerhetsmässigt genomslag. Utifrån analysen konstateras att Sverige 
under perioden har blivit säkrare avseende externa och konkreta hot men osäkrare avseende inter-
na, mer abstrakta. Dessa hot och de åtgärder man sätter in emot dem är svårare att kvantifiera, 
varför Sveriges osäkerhet (eller, mer specifikt: Riksdagens upplevda osäkerhet) ur denna syn-
vinkel, och i motsats till vad som refereras i första meningen ovan, har ökat under perioden. 
  Avslutningsvis diskuteras två möjliga implikationer för tiden efter den studerade:  
antalet sakfrågor som av statsmakterna betraktas som säkerhetsfrågor kan visa sig öka och, 
parallellt med detta, svensk säkerhetspolitik kan visa sig få legitimeringsproblem hos folket. 
 
Bilaga 1 - Abstract 
 

Nyckelord: Sverige, Riksdagen, säkerhet, hot, säkerhetisering, 1990-talet. 
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”För säkerhets skull”  
- Om svensk säkerhet, efter kalla kriget. 

 
1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
När statsminister Göran Persson avgav regeringsförklaring den 14 september 
1999 kommenterade han det gångna decenniet och Berlinmurens fall som en 
säkerhetsmässig lättnad: ”Det kalla krigets hot mot människoliv och människo-
värde var över.” Att världen har blivit en säkrare plats att leva på efter det kalla 
krigets slut är ett ofta uttalat påstående. Sett i retrospektiv och med viss historisk 
kunskap om ”hur nära det faktiskt var ett antal gånger” får det också ofta stå 
oemotsagt. Särskilt okontroversiellt kan påståendet kanske te sig om vi bortser 
från medelsvenssons säkerhet (forskningsrapporter och media fäster ju ofta vårt 
intresse på statistik därvidlag) och fokuserar på ”Sveriges säkerhet”. 
 
Den ”hotstyrda” och kanske uppenbara inriktningen av svensk säkerhetspolitik 
som rått fram till början av 1990-talet, förbyttes då till en ”viljestyrd” dylik och 
plötsligt framstod också behov av att formulera strategier på olika nivåer; vad 
skulle egentligen statens säkerhetspolitik syfta till och varför? Parallellt med detta 
upplevdes också de till dess rådande definitionerna av strategi, säkerhetspolitik 
och säkerhet på många håll som alltför trångsynta och inriktade enbart på 
militärpolitiska frågor. Såväl statsmakterna som Försvarsmakten påtalar från och 
med denna tid behovet av ”ett bredare säkerhetstänkande och ett vidgat 
säkerhetsbegrepp”. 
 
Barry Buzan har i olika sammanhang nämnts som den kanske främste företrädar-
en för ett breddat och vidgat säkerhetsbegrepp. Från att tidigare ha fokuserat på de 
politiska och militära sektorerna och den statliga nivån inom dessa, skulle ett 
sådant begrepp enligt honom anamma ett holistiskt perspektiv som inlemmade 
också ekonomiska, samhälleliga och ekologiska frågor samt såväl över- som 
understatliga nivåer i studier av säkerhet.  

 
Är det då så att vi, efterhand som vi lämnar det kalla kriget alltlängre bakom oss, 
verkligen känner oss alltmindre hotade som stat? Nja, faktum är att ”hot” och 
”säkerhet” tycks nämnas minst lika ofta i riksdagsdebatterna under 2001 som i de 
under 19911. I 2001 års regeringsförklaring (som är daterad sju dagar efter den 11 
september) konstateras också att ”Den senaste tidens händelser illustrerar på nytt 
att hoten mot vår säkerhet kan vara av många olika slag”.  

Innebär alltså en analys av Statsmakternas föreställningsvärld och språkbruk, 
från ett sådant breddat säkerhetsperspektiv, istället att vi i själva verket ser oss 
som mer hotade nu än då?  

 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur de av Statsmakterna upplevda hoten 
mot staten Sverige har utvecklats under perioden 1991-2001.  

                                                 
1 Enligt riksdagens databas Rixlex nämns riksdagsåret 1991/1992 ordet "hot" 1 384 gånger i de 107 
stycken debattprotokoll som omfattat både "hot" och "säkerhet". Motsvarande antal för riksdags-
året 2000/2001 var 1 474 gånger fördelade på 102 protokoll. Totala antalet debattprotokoll var för 
dessa år 132 resp. 125. 
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1.2 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt där dess teorianknytning, centrala begrepp, 
metod med mera beskrivs. Detta för att ge en förståelse för i vilken form och med 
vilket perspektiv uppsatsen är skriven. De frågor som uppsatsen skall besvara 
återfinns också här. 
 
Uppsatsens andra del avhandlar det empiriska materialet. I denna del beskrivs och 
analyseras, med hjälp av teorianknytningens kategoriindelning, innehållet i 
regeringsförklaringar och ett urval partiledardebatter under perioden 1991-2001. 
Särskild uppmärksamhet ägnas därvid åt frågor om Sveriges säkerhet. Syftet med 
denna del av uppsatsen är dels att ge en allmän beskrivning av den svenska riks-
dagens diskursutveckling under en viss period och dels att identifiera och med 
något högre detaljeringsgrad beskriva säkerhetsfrågor under samma period.  
 
I uppsatsens tredje och sista del återtas det helhetsgrepp som delvis släpptes i och 
med kategoriindelningen i kapitel två. Detta i syfte att belysa ovan beskrivna 
utveckling dels ur de värderande perspektiv teorianknytningen möjliggör och dels 
med avseende på övergripande trender med möjliga implikationer för tiden efter 
den studerade perioden. Denna del av uppsatsen avslutas också med att uppsatsen 
sammanfattas. 
 
1.3 Teori och frågeställningar 
 

Teoribildningen2 bakom denna uppsats har hämtats från Barry Buzans, Ole 
Wævers och Jaap de Wildes bok SECURITY - A New Framework for Analysis där 
en tämligen omfattande modell för analys av säkerhet formuleras. Det vidgade 
säkerhetsbegreppet, såsom det beskrivs i boken, kan illustreras av nedanstående 
figur med sektorerna överst och nivåerna därunder.  
 

 
Detta kan ses som en utveckling av den indelning som Barry Buzan torgförde 
redan i ”People, states and fear” och är, i sig, snarast att betrakta som en kanske 
inte alltför revolutionerande neorealistisk utvidgning av säkerhetsbegreppet, i det 
att staten och de militära respektive politiska sektorerna fortfarande kan anses 
dimensionerande. 
                                                 
2 Det kan diskuteras huruvida epitetet ”teori” är rätt i sammanhanget. Utifrån Ejvegård, sidan 36, 
och det faktum att epitetet ”typologi” kanske skulle fokusera på ovanstående matris och bortse 
från bl.a. säkerhetiseringsbegreppet, används här ändå ”teori” om Buzan et al.´s ”framework”. 

The Military sector 
(about relation-
ships of forceful 
coercion) 

The Political sector 
(about relationships 
of authority, gover-
ning status and 
recognition) 

The Economic sector 
(about relationships of 
trade, production and 
finance) 

The Societal sector 
(about relationships 
of collective identi-
ty) 

The Environmental 
sector (about rela-
tionships between 
human activity and 
the planetary bio-
sphere) 

1. International systems (the largest conglomerates of interacting or interdependent units that have no system 
level above them) 
2. International subsystems (groups of units within the international system that can be distinguished from the 
entire system by the particular nature or intensity of their interactions with or interdependence on each other) 

3. Units (composed of various subgroups, organizations, communities and many individuals and sufficiently 
cohesive and independent to be differentiated from others and to have a standing at the higher levels) 
4. Subunits (organized groups of individuals within units that are able to affect the behaviour of the unit) 

5. Individuals (the bottom line of most analysis in the social sciences) 
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Förutom ovan beskrivna vidgning av begreppet, formulerar dock boken också en, 
mer kontroversiell, konstruktivistisk dimension av modellen, nämligen säker-
hetiseringsbegreppet; När en fråga lyfts från den rutinmässiga behandlingen inom 
politikens byråkrati och, med argument som handlar om överlevnad, därmed 
medges åtgärdande med extraordinära medel och metoder, har den enligt 
modellen framgångsrikt säkerhetiserats.  

Security issues are made security issues by acts of securitization (cf. Chapter 2). We do 
not try to peek behind this to decide whether it is really a threat (which would reduce the 
entire securitization approach to a theory of perceptions and misperceptions). Security is 
a quality actors inject into issues by securitizing them, which means to stage them on the 
political arena in the specific way outlined in this book and then to have them accepted 
by a sufficient audience to sanction extraordinary defensive moves.3 

Oaktat om ett faktiskt hot föreligger eller ej har alltså ”a securitizing actor”– en 
säkerhetiserande aktör - med hjälp av ”a speech act” - övertygande retorik (eller 
direktöversatt: ”en talakt”) - lyckats övertyga sin publik om att ”a referent object”- 
ett referensobjekt - är hotat i sådan grad att särskilda åtgärder tillåts.  

 

Viktigt är att man inte inledningsvis begränsar sig till en sektor. Eftersom det är 
själva den påverkan, kvantitativt såväl som kvalitativt, en säkerhetiserad fråga 
inom en sektor har på övriga sektorer som gör att dess genomslag kan mätas, 
måste ett ”helhetsgrepp” först tas kring en aktörs hela uppfattning om sin 
säkerhet.  

Actors think about economics, politics, and other areas but judge their main security 
problems across the board. Thus, units do not exist in sectors; sectors exist in units as 
different types of security concerns (political, economic etc.). These different concerns 
are weighed and aggregated by the units. One unit (say, the United States) can feel 
threatened mainly by military matters and will define security in narrow military terms 
(which, in turn, allows it to define its own uses of non-military means as ´ordinary 
interaction´ rather than security issues, regardless of how others perceive them.4 

 

Centralt är alltså att ett hot måste uppfattas för att utgöra ”ett hot” och att 
definitionen av hot mot exempelvis en stat (och därmed också av dess säkerhet) 
utgörs av i vilken omfattning en ”tillräcklig publik” gör detta. Ordet ”tillräcklig” 
är i detta sammanhang pudelns kärna och avser inte nödvändigtvis en viss mängd 
individer utan snarare den dignitet ”de övertygade” har. 
 
Nyckelord för teoritillämpning är att beskriva och förklara en händelseutveckling. 
Den ovan beskrivna teoritillämpningen ger alltså bakgrunden såväl till uppsatsens 
frågeställningar som till räckvidden i dessas svar. Uppsatsen frågeställningar är: 
 
 

1. På vilket sätt har Riksdagens identifiering av hot mot staten och, därmed, 
dess i praktiken uttryckta definition av den svenska statens säkerhet, 
utifrån ett vidgat säkerhetsbegrepp utvecklats under perioden 1991-2001? 

 
2. Kan någon trend avseende denna utveckling identifieras och vilka 

implikationer kan, om så är fallet, detta ha för tiden efter den studerade 
perioden? 

                                                 
3 Buzan et. al. 204. 
4 Buzan et. al. 168. 
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1.4 Metod 
 

För en analys av säkerhetsbegreppets utveckling inom en relativt liten, väster-
ländsk, demokratisk stat med stor offentlig tillgänglighet till debatter och beslut 
på statsmaktsnivån, torde den beskrivna modellen lämpa sig väl. För att 
operationalisera den och möjliggöra denna uppsats´ jämförelser (mellan åren och 
mellan de beskrivna sektorerna) måste dock två grundläggande modifieringar 
göras: 
 

- Dels måste säkerhetiseringsbegreppet definieras så att någon typ av kriterier, 
det som ofta kallas ”operationella indikatorer”, gör det möjligt att skilja 
säkerhetiserade frågor från andra; Vid vilka tillfällen, hitom statskupp, kan 
svenska aktörer på statsmaktsnivå sägas leva upp till kriteriet att bryta 
”procedures or rules he or she would otherwise be bound by”?  

 

- Dels kan den politiska sektorn inte, som teorin faktiskt stadgar, tillåtas ”i 
någon mening omfatta samtliga säkerhetiserade frågor, eftersom frågor som 
säkerhetiseras hämtas just från politiska frågor”. Ett sådant betraktelsesätt 
gör att kategorierna, eller som modellen benämner dem ”sektorerna”, inte är 
ömsesidigt uteslutande. En fråga kan alltså enligt originalmodellen, utan att 
göra våld på kategoridefinitionen, kategoriseras som t.ex. samhällelig och 
samtidigt uppfylla alla krav för att kategoriseras som politisk, vilket gör att 
modellen i sitt originalutförande innehåller en så kallad ”tvärgående princip” 
och därmed inte uppfyller de tekniska krav man bör ställa på ett gott analys-
redskap.5 

 
Den första modifieringen, eller snarare operationaliseringen, skulle kunna göras 
genom att fastslå ”procedurer eller regler” och sedan helt enkelt identifiera vid 
vilka tillfällen man tillåtits bryta mot dessa efter att ha använt existentiella 
argument. Att på detta sätt fastslå ”statiska regler” har dock visat sig svårt; När 
behov av ”regelöverträdelser” uppstått tycks man helt sonika ha ändrat reglerna 
(och att utgå från att alla förändringar av regler har föranletts av säkerhetiseringar 
faller på sin egen orimlighet). Härför har för denna uppsats istället valts att, mer 
induktivt, identifiera regel- och procedurbrott genom att de i det empiriska 
materialet omnämnts som sådana. Hävdar en aktör, om än aldrig så tendentiöst, i 
regeringsförklaringarna eller i de efterföljande partiledardebatterna att en annan 
aktör (eller man själv) brutit mot gängse förfarande, anses detta utgöra en första 
operationell indikator som, kombinerat med en andra operationell indikator 
bestående i att detta tillåtits utifrån existentiella argument, konstituerar en 
säkerhetisering. 
 
Den andra modifieringen av modellen görs genom att, förutom de ovan beskrivna 
fem sektorerna, införa en sjätte sektor benämnd ”övrigt”.5 Härvid renodlas även 
definitionen för den politiska sektorn till att endast beröra frågor om suveränitet, 
auktoritet och författning. 

Detta innebär dels att sektorerna blir ömsesidigt uteslutande och dels att 
(förutom för sektorn ”övrigt”) deras eventuella påverkan på varandra tydliggörs; 
Om en sektor, från ett år till ett annat, växer lika mycket som en annan krymper är 
det rimligt att anta att det finns ett samband. Detta hade inte varit fallet om den 
ena av dessa två sektorer hade ”täckt in återstoden” eftersom den då, per 
definition, alltid hade vuxit lika mycket som den andra hade krympt… 
                                                 
5 Holsti 136, Esaiasson 227, 229. 
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”Svenska statens säkerhet” och förändringar av denna identifieras i denna uppsats 
genom att de existentiella hot Riksdagen, som kollektiv, uppfattar uppstå eller 
avklinga under den aktuella perioden identifieras. Denna ”Riksdagens 
uppfattning” fastställs genom att analysera periodens regeringsförklaringar och 
protokoll från de närmast därpå följande partiledardebatterna.  

Innehållet i dessa dokument kategoriseras först i modellens sex sektorer: 
den militära, den politiska, den ekonomiska, den samhälleliga respektive den 
miljömässiga sektorn samt i sektorn ”övrigt”. Respektive sektors utveckling 
avseende storlek och innehåll (hur mycket och vad som sägs) beskrivs sedan 
översiktligt för att ge en nödvändig bild av sammanhanget inom vilket eventuella 
säkerhetiseringar har genomförts. Denna beskrivning omfattar alltså såväl, 
övergripande, sektorns utveckling i stort som, mer detaljerat, eventuella 
förändringar avseende ”säkerhet” inom densamma. 

Utifrån detta underlag undersöks sedan möjligheterna att identifiera 
trender avseende Riksdagens arbete under perioden och också att, i någon mån, 
värdera det. Dessa eventuella trenders implikationer för tiden efter den studerade, 
belyses avslutningsvis. 
 
På detta sätt hämtar alltså den i denna uppsats använda metoden element från 
såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för analys av innehåll och diskurs utan 
att göra våld på den socialkonstruktivistiska grundsynen i ursprungsmodellen; De 
”regelbrott” som utgör kärnan i säkerhetiseringsbegreppet, men som definieras 
synnerligen tunt i ursprungsmodellen, ses här som brott inte mot statiskt formella 
regler utan identifieras istället helt enkelt genom att de i det empiriska materialet 
omtalas som regelbrott. 
 
Generaliserbarheten hos undersökningens resultat, det som brukar kallas ”den 
externa validiteten”, bedöms vara god eftersom regeringsförklaringarna och de 
därpå följande partiledardebatterna kan påstås vara det tillfälle då riksdagens 
aktörer positionerar sig inför det kommande riksdagsåret. Man har begränsat 
utrymme att formulera sig på och har, i vetskap om detta, planerat sina inlägg. 
Hur mycket och vad som vid dessa tillfällen sägs är alltså välöverlagt och kan 
följaktligen betraktas som en slags norm för Riksdagens syn på och diskurs kring 
de olika sektorerna inför respektive riksdagsår.  
 
Undersökningens interna validitet, dvs. dess begrepps- respektive resultatvaliditet 
- eller kanske klarare uttryckt: dess överensstämmelse mellan teoretisk definition 
och operationell indikator, dess frånvaro av systematiska fel och dess faktiska 
mätning av det den säger sig mäta - är naturligtvis mer diskutabel;  
- ”Om den operationella indikatorn för säkerhetisering är att någon i det empi-
riska materialet konstaterar att ´ett regelbrott´ eller åtminstone ´något osed-
vanligt´ har ägt rum, missar man ju alla de, mer diskreta, fall där auditoriet inte 
uppmärksammar detta eller, rent av, inte tycker att det förtjänar att nämnas i 
efterhand.”  
 
Mot sådan kritik kan invändas att om det, i exempelvis regeringsförklaringarna, 
finns anledning att skönmåla och undanhålla eventuellt kontroversiella åtgärder 
som vidtagits, torde de efterföljande partiledardebatterna, just därför, fokusera 
desto mer på sådant. Mycket av den roll som oppositionen därvid tar på sig, är 
just att granska regeringens handlingar och att jämföra dessa med vad som 
proklameras i regeringsdeklarationerna.  
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- ”Om den svenska riksdagens många beredningar och utskott fyller sina syften 
med ´parlamentarisk förankring´ av frågor, borde då inte eventuella säkerheti-
seringar genomföras vid annan tidpunkt och på annan plats än de i det empiriska 
materialet protokollförda och mäter i så fall undersökningen verkligen det den 
säger sig mäta? 
 

Mot detta kan invändas att även om själva säkerhetiseringen genomförts vid annat 
tillfälle är det rimligt att anta att den, analogt med ovanstående resonemang kring 
begreppsvaliditeten, nämns vid partiledardebatten. Detta då givet att den har viss 
dignitet vilket också kan sägas ligga i begreppets natur: Ett regelbrott som inte ens 
politiska motståndare anser vara värt att kommentera torde, utan alltför stora 
kvalitetskonsekvenser, kunna tillåtas att undgå även denna uppsats författares 
uppmärksamhet. 
 

En analys av den svenska definitionen av säkerhet med hjälp av ovan beskrivna 
modell ger alltså en översiktlig beskrivning av begreppets utveckling under en 
tioårsperiod och hur sektorerna inom det faktiskt och praktiskt vägts mot 
varandra. Den ser bakom den traditionella, och i Riksdagen möjligen för-
härskande, diskursen avseende politikområden och då i synnerhet definitionen av 
”säkerhetspolitik” med alla de tankemässiga och ideologiska låsningar dessa 
innebär, men ger sig inte ut för att identifiera ”bakomliggande motiv” eller 
”egentliga syften”.  
 

Troget modellen kommer uppsatsen inte heller att värdera relevansen i de ställ-
ningstaganden som Riksdagen därvid gjort. Att göra detta skulle förutsätta ett 
positivistiskt perspektiv och en, enligt modellen uttalat orimlig och meningslös, 
ansats att formulera någon slags objektiv beskrivning av vilka slags hot Sverige 
faktiskt varit utsatt för (och en efterföljande jämförelse med vår hotperception). 
 

1.5 Avgränsningar 
 

I tidsdimensionen avgränsas denna uppsats fokus till perioden 1991-2001. 
Omfånget är valt för att en tioårsperiod bedöms vara tillräckligt lång för att kunna 
göra giltiga och generaliserbara observationer avseende tendenser i det studerade 
materialet, men tillräckligt kort för att det empiriska materialet ska vara hanterligt.  

Periodens förläggning i tiden är vald för att den förändring som uppsatsen 
intresserar sig för initierats av det kalla krigets slut och således kan antas åter-
finnas där. Ett smärre avsteg från detta har gjort avseende den ekologiska sektorn 
av politiken, där en kort prolog från åren närmast före 1991 kommenterats i syfte 
att ge en mer heltäckande bild av denna sektors utveckling (den stod i någon 
mening på sin topp under slutet av 1980-talet). 
 

I rumsdimensionen avgränsas uppsatsens fokus, som kommenterats i resone-
manget om intern validitet ovan, till Riksdagen och där till endast ett begränsat 
urval centrala dokumenterade uttalanden: Regeringsförklaringar och närmast 
därpå följande partiledardebatter. Skälen till detta är naturligtvis att, med bibehål-
len extern validitet enligt ovan, få en hanterbar storlek på empirin. Några av 
konsekvenserna av denna avgränsning framgår i kapitel 1.6. Enskilda riksdags-
gruppers, eller –mäns, hotperception eller deras bakomliggande tankemönster 
berörs i uppsatsen endast i den mån sådant uttalas i dokumenten och, därmed, på 
något sätt där och då har påverkat Riksdagen som kollektiv. På samma sätt 
uppmärksammas externa faktorer som internationella organisationer eller 
konjunkturer endast i den mån (och i de termer) de figurerat i diskursen.  
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1.6 Det empiriska materialet 
 

Empirin för denna uppsats är ett urval av tio års officiella dokument från den 
svenska riksdagen: Respektive års regeringsförklaringar6 med därpå följande 
partiledardebatter, som dessa återfinns i riksdagens databas Rixlex. De regerings-
förklaringar som analyserats har i genomsnitt omfattat 2 988 ord, men med 
avsevärda avvikelser: kortast var regeringsförklaringen från i mars –96 som 
omfattade 1 640 ord och längst var den från –91 som omfattade 4 973 ord.  

De debatter som analyserats har i genomsnitt omfattat 24 714 ord med mindre 
än 10 % avvikelse, förutom 1992 då omfattningen var 21 776 ord. De kvantitativa 
skillnaderna mellan åren bedöms dock inte påverka analysens resultat.  
 
Från och med 1996 genomfördes ingen ”partiledardebatt med anledning av 
regeringsförklaringen”. För den tiden har därför regeringsförklaringen istället 
kompletterats med den snarast därpå följande partiledardebatten, oaktat dennas 
uttalade anknytning till själva regeringsförklaringen. Detta för att etablera en så 
tidsmässigt samlad bild av riksdagens diskurs som möjligt.  
 
Min fortsatta diskussion under denna punkt kommer i huvudsak att röra sig kring 
kopplingarna mellan det empiriska materialet och den valda analysmodellen. 
 
Mycket kan sägas och har sagts emot, men också till förmån för, jämförande 
studier grundade på kvantitativ analys av officiella politiska dokument. Till och 
med i denna uppsats empiri framhålls vådan av att, utifrån mätningar av olika 
frågors utrymme i regeringsförklaringar, dra slutsatser om deras rangordning; 
Mycken partipolitisk taktik ligger bakom vad som sägs och inte sägs i dessa 
sammanhang och ”verkliga prioriteringar” behöver inte nödvändigtvis 
framskymta här. Detta kan i än högre grad anföras mot motsvarande analyser av 
partiledardebatter; Oppositionen tycks här ofta se som sin primära uppgift snarare 
att misskreditera den sittande regeringen än att varudeklarera sin egen politik.  
 Kärnan i denna kritik är att sådana analyser riskerar att bortse från skillnaden 
mellan retorik och den förmenta ”verkligheten”. Den socialkonstruktivistiska 
ansatsen i denna uppsats tillåter oss dock att bortse från denna ”objektiva 
verklighet”; ”Verkligheten” skapas här istället i och av ”retoriken”. 
 
Den potentiella svagheten avseende empirin ligger snarare i dess möte med 
metoden; Medan regeringsförklaringarna, om än per definition laddade med 
partipolitik, är förhållandevis befriade från rent polemiska inslag, är de därpå 
följande partiledardebatterna desto mer välförsedda med sådant. Eftersom 
oppositionspartierna där ofta positionerar sig genom att angripa regeringens 
proklamerade politik, blir lätt den ”politiska sektorn”, dvs. frågor om regeringens 
legitimitet, representativitet och generella duglighet, starkt överrepresenterad. 
Detta gäller förvisso inte nödvändigtvis eventuellt ”säkerhetiserade” frågor, men 
ovan beskrivna operationalisering applicerar, till skillnad från den ursprungliga 
teorimodellen, inledningsvis ”sektorsbegreppet” för att kategorisera politisk 
diskurs överhuvud taget. 

                                                 
6 För 1996 föreligger två regeringsförklaringar, från den 22 mars respektive den 17 september, 
pga. regeringsskiftet Ingvar Carlsson - Göran Persson som genomfördes i mars det året. 
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1.7 Centrala begrepp  
 

Sektorerna i den använda modellen utgör en kategorisering av säkerhet. De sak-
frågor som i denna ursprungliga modell kan kategoriseras i sektorer är alltså 
redan säkerhetiserade frågor, inte politik i allmänhet. Detta innebär en grad-
mässig skillnad mellan t.ex. ”svensk försvarspolitik” och ”den militära sektorn av 
svensk säkerhet”. Den senare handlar enbart om militära frågor som i någon 
mening har med Sveriges överlevnad som stat att göra medan den förra dessutom 
kan tangera områden som  regionalpolitik, sysselsättningspolitik etc. Denna upp-
sats operationalisering av teorimodellen förutsätter dock att även den allmänna 
politiken kategoriseras i de sex sektorerna. Nedanstående definitioner av dessa 
delas därför upp i en generell del som avser politiken i stort och en specifik del 
som, mer rättroget teorimodellen, endast avser säkerhetiserade (sak-)frågor. 
 

Den militära sektorn av politiken definieras som de av statens relationer som 
diskuteras i termer av militär tvångsmakt7 gentemot en aktör. Sådana delar av 
försvarspolitiken som t.ex. rör förbandsnedläggningar och diskuteras i termer av 
sysselsättningspolitik eller som rör materielprojekt och diskuteras i termer av 
ekonomi, omfattas inte av denna sektor. 
Den militära sektorn av statens säkerhet har förutom denna substantiella 
särprägel gentemot andra sektorer och politikområden, också en gradmässig 
skillnad gentemot ickesäkerhetiserade frågor - inklusive de som omfattas av den 
militära sektorn av politiken: Den omfattar enbart existentiella hot mot staten. 
Frågor, t.ex. militära internationella insatser, som diskuteras i termer av 
”ansvarstagande” eller ”internationellt renommé” omfattas alltså inte av denna 
sektor. Det kan däremot den del av politiken göra som diskuterar samma in-
satser i termer av ”risk för spridning av militärt hot till våra gränser” eller 
”möjlighet att visa upp vår starka försvarsmakt och därmed bidra till dess 
angreppsavhållande effekt”. 
 

Den politiska sektorn av politiken definieras som de av statens relationer som 
diskuteras i termer av författning, suveränitet och erkännande. Mycket av riks-
dagsdebatternas retorik kan sägas falla inom, eller gränsa till, denna sektor efter-
som t.ex. ett debattinlägg om regeringens ekonomiska tillkortakommanden ofta 
på grund av ordval och terminologi snarare kan ses som ett ifrågasättande av 
regeringens legitimitet att regera, än som ett tillskott till den ekonomiska 
sektorn av politiken.  
Den politiska sektorn av statens säkerhet har, analogt med den militära 
sektorn, förutom den substantiella också en gradmässig särprägel eftersom den 
handlar om existentiella hot mot staten. Hot mot statens suveränitet kan natur-
ligtvis också falla inom den militära sektorn varför den politiska sektorn enbart 
omfattar ickemilitära dylika. 

 

Den ekonomiska sektorn av politiken definieras som de av statens relationer 
som diskuteras i termer av handel, produktion och finanser. Även här är det 
alltså centralt i vilka termer frågan diskuteras, snarare än vad den ”reellt handlar 
om”; ekonomiska subventioner till glesbygden, med argument om att ”vår 
svenska identitet ger att hela landet skall leva”, faller inom den samhälleliga 
sektorn snarare än den ekonomiska. 

                                                 
7 Här inbegripande hela skalan ”Brute Force – Deterrence” enligt Hyde-Price passim. 
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Sektorerna … fortsättning från föregående sida. 
 

Den ekonomiska sektorn av statens säkerhet har naturligtvis samma 
substantiella och gradmässiga särprägel mot andra sektorer och mot den 
allmänna politiken, som beskrivits ovan. ”Säkerhetsdimensionen” i denna sektor 
kan dock ha tydligare politiska implikationer: Förhållandet mellan staten och 
”marknadskrafterna” är en höggradigt politisk fråga och införandet av begreppet 
”säkerhet” bidrar ytterligare till detta eftersom ”ekonomisk osäkerhet” kan sägas 
vara själva fundamentet i en kapitalistisk ekonomi8.  
 
Den samhälleliga sektorn av politiken definieras som de av statens relationer 
som diskuteras i termer av kollektiv identitet. Detta innebär alltså att 
definitionen skiljer sig från ”socialpolitik” i det att denna senare term handlar 
om individer och då i huvudsak om deras ekonomi9. ”Kollektiv identitet” inne-
fattar naturligtvis frågor om medborgarskap men också olika kulturella, etiska 
och religiösa frågor. 
Den samhälleliga sektorn av statens säkerhet, med motsvarande substantiella 
och gradmässiga särprägel mot övriga sektorer och mot den allmänna politiken 
som de andra sektorerna av säkerhet har, skiljer sig analogt med den 
samhälleliga sektorn av politiken från ”social trygghet” genom att fokus här 
ligger på kollektiv identitet. 
 
Den ekologiska sektorn av politiken definieras som de av statens relationer 
som diskuteras i termer av den mänskliga aktivitetens påverkan på biosfären. 
Detta innebär alltså att denna definition, i likhet med övriga sektorers, bygger på 
i vilka termer frågan diskuteras snarare än vad den ”reellt handlar om”; 
kärnkraftsdebatten omfattas i den mån den diskuteras i miljötermer men inte i 
den mån den diskuteras som en demokratifråga. 
Den ekologiska sektorn av statens säkerhet definieras följaktligen som de av 
statens relationer som diskuteras i existentiella termer avseende den mänskliga 
aktivitetens påverkan på biosfären. 

 
Säkerhet definieras i denna uppsats som en kvalitet som aktörer förser en fråga, 
från vilken sektor som helst, med genom att säkerhetisera den enligt nedan. En 
fråga har alltså inga säkerhetsaspekter ”av sig själv” eller, lite spetsigare uttryckt, 
”hot som inte uppmärksammas av någon är inga hot”.  
Uppsatsens fokus ligger på ”unit-nivån”, dvs. ”svenska statens säkerhet”, varför 
den, i den mån man på denna nivå intresserat sig för säkerhet på högre eller lägre 
nivåer (t.ex. EU eller ”undersköterskan i Bagarmossen”) utan att beröra 
implikationerna på ”unit-nivån”, istället behandlar detta såsom allmän politik.  
Av detta följer också att hot som inte betraktas som ”hot mot staten Sverige” av 
en tillräcklig del av Riksdagen, ur denna uppsats´ perspektiv, inte heller utgör 
sådana hot. 
 
Säkerhetisering definieras i denna uppsats som den process en aktör genomför 
genom att beskriva en fråga som ett i någon mening existentiellt hot mot svenska 
staten och därigenom få acceptans för, uttryckligen ”osedvanliga åtgärder” från en 
tillräcklig publik för att dessa åtgärder ska kunna vidtas. 

                                                 
8 Buzan et. al. 95. 
9 Buzan et. al. 120. 
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2. Regeringsförklaringar och partiledardebatter 1991-2001 
 
Syftet med inledningen till detta kapitel är att mycket översiktligt skissera det 
politiska landskap i vilket svensk säkerhetspolitik, i sin ovan beskrivna vida 
bemärkelse, formades under perioden 1991-2001.  
 

Om man kategoriserar styckena i respektive regeringsförklaring utifrån de argu-
ment som där framförs, i politiska, ekologiska, militära, ekonomiska, samhälleliga 
respektive övriga delar (så som dessa definierats i kapitel 1 ovan) och beskriver 
de erhållna värdena i ett stapeldiagram, kan man se följande utveckling: 
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I de partiledardebatter som under perioden hållits närmast efter att regeringsför- 
klaring avgivits, ser motsvarande utveckling ut på följande vis: 
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Av detta kan man för det första utläsa att medan regeringsförklaringarna under 
perioden varierat mycket i storlek, uppvisar partiledardebatterna mycket mindre 
variation (de längsta regeringsförklaringarna tycks också ha följts av de kortaste 
partiledardebatterna och omvänt). Man kan också utläsa att de ekonomiska och 
samhälleliga sektorerna tycks ha utvecklats på likartat sätt inom regerings-
förklaringarna som inom partiledardebatterna. Sektorn ”övrigt” tycks också vara 
större, såväl i absoluta tal som i andelsmässiga, i partiledardebatterna än i 
regeringsförklaringarna.  

Figur 1. Antal ord som ägnats åt respektive sektor i regeringsförklaringar 1991-2001. 

Figur 2. Antal ord som ägnats åt respektive sektor i de partiledardebatter som hållits 
närmast efter avgiven regeringsförklaring 1991-2001.
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Eftersom denna uppsats intresserar sig snarare för hur de olika sektorernas andel-
ar av respektive textmassa har förändrats, än för variationer i de absoluta antalen 
ord, är det dock i det fortsatta kvantitetsresonemanget mer fruktbart att uttrycka 
sig i procenttermer. För att tydliggöra förändringarna över tiden är också ett yt-
diagram lämpligare än stapeldiagrammen ovan. Regeringsförklaringarna under 
perioden ser, ur det perspektivet, ut på följande vis: 
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Ur diagrammet kan man utläsa att: 

- Den politiska sektorn ägnas en allt mindre del av regeringsförklaringarna 
under perioden; mellan 10 och 15 % innan 1996 och mellan 2 och 10 % 
därefter. 

- Den ekologiska sektorn ägnas mest utrymme i periodens början, 12 % 
1991 och 1992, och rör sig sedan mellan 4 och 9 %. 

- Den militära sektorn ägnas mellan 1 och 2 % av utrymmet med två 
undantag: en toppnotering 1996-1997 på 4 % och en bottennotering 2001 
på 0 %. 

- Den ekonomiska sektorns andel krymper under perioden. Den är som 
störst 1992 då den ägnas drygt 30 % av utrymmet i regeringsförklaringen. 
Efter detta minskar den efterhand under perioden så att den upptar mellan 
10 och 20 % av utrymmet innan 1999 och mindre än 10 % av utrymmet 
därefter. 

- Den samhälleliga sektorns andel tycks vara dominant och växer också 
under perioden. Sektorn, som innan 1994 ägnas mellan 30 och 40 % av 
utrymmet, rör sig därefter mellan 50 och 60 % med en svacka 1997 och en 
2001. 

- Sektorn ”övrigt” växer från 10 % 1991 till nästan 25 % 1993, för att sedan 
minska kraftigt till 3 % 1995. Därefter har sektorn vuxit stadigt och 
närmar sig 35 % i periodens slut. 

 

Figur 3. De olika sektorernas andelar av respektive regeringsförklaring 1991-2001.
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Om man på motsvarande sätt kategoriserar innehållet i de partiledardebatter som, 
under samma period och snarast efter avgiven regeringsförklaring, hållits i riks-
dagen, kan man sägas få en ”komplettering” av ovanstående figur. Denna kom-
plettering skulle då bestå i att de delar av regeringsförklaringen som övriga riks-
dagspartier upplevt kontroversiella eller utelämnade, just därför, bör ha 
diskuterats vid dessa tillfällen.  
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Ur ovanstående diagram kan man utläsa följande: 
- Den politiska sektorns andel växer under perioden. Den har toppar 1994, 1998 

och 2000, där den 1994 föregås av den största ökningen och då, till synes, 
mycket ”på bekostnad av” den ekonomiska sektorns andel. Sektorn har en 
avsevärt mycket större roll i debatterna än i regeringsförklaringarna under 
perioden; Efter att i periodens början ha ägnats cirka 15 % av utrymmet i såväl 
förklaringen som i debatten, minskar i periodens slut dess utrymme i 
förklaringarna till mindre än hälften (6 %) medan det i debatterna mer än 
fördubblas (35 %). 

- Den ekologiska sektorns andel varierar kraftigt i storlek mellan 1 och 7 %. 
Toppnoteringarna infaller 1991, 1994, mars 1996 och 1998. Bottennoteringar 
infaller 1993 och 2000-2001. Sektorns andel av regeringsförklaringarna är 
under perioden konstant större än dess andel av debatterna (förutom 1998 då 
dess andel var cirka 5 % i båda fora) och i periodens början är denna skillnad 
som störst. 

- Den militära sektorn har en marginell del av partiledardebatterna. Den får 
läsbara värden endast vid två tillfällen under perioden: 1996-1997 och 2001. 
2001 ägnas den endast fem ord (0 %) av regeringsförklaringen men 4 % av 
debatten, dvs. en klar toppnotering där. 

- Den ekonomiska sektorns andel krymper under perioden. Den är som störst 
1992 då den ägnas 30 % av utrymmet i debatten. Efter detta minskar den 
efterhand under perioden och upptar efter 1998 mindre än 5 % av utrymmet. 

- Den samhälleliga sektorn växer under perioden. Den får knappt 50 % av 
debatten 1991, men ägnas annars aldrig mer än 35 % av utrymmet innan 1996 
och aldrig mindre än så efter det året. Sektorn tycks klart mindre dominant i 
debatterna än i regeringsförklaringarna. 

- Sektorn ”övrigt” är som minst 1991, 1994 och 2000-2001. Den ökar under 
periodens första år men minskar efter 1995 tämligen stadigt. 

Figur 4. De olika sektorernas andelar av de partiledardebatter som hållits närmast efter 
avgiven regeringsförklaring 1991-2001. 

%

År 



FHS/ISS Enskild uppsats FHS 19 100:2033             
ChP 01-03, Mj P Lidén 03-09-16  Sidan 13 av 47  
___________________________________________________________________________________________________ 
Sammantaget innebär detta att svenska riksdagens norm för hur mycket utrymme 
respektive sektor ägnas under perioden kan uttryckas i nedanstående figur: 
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Ur diagrammet ovan kan man sammanfattningsvis och övergripande utläsa att: 
- Den politiska sektorns andel är som minst 1992 (10 %) och rör sig annars 

under perioden mellan 15 och 20%. 
- Den ekologiska sektorns andel har under perioden varit relativt stabil och 

rört sig mellan 5 och 10 %. Den var som störst 1991 och som minst 1995. 
- Den militära sektorns andel rör sig mellan 0,5 och 2 % med toppar i 

september 1996 och 1997 och dalar 1992, i mars 1996 och 2000. 
- Den ekonomiska sektorns andel krymper under perioden. Den är som 

störst mellan 1991 och 1993 för att sedan minska alltmer; 1992 upptar den 
30 % av regeringsförklaringen och partiledardebatten, men 2000-2001 
endast cirka 5 %. När den runt 1992 får som mest utrymme tycks den 
påverka samtliga andra sektorer (förutom ev. den militära och sektorn 
”övrigt”). 

- Den samhälleliga sektorns andel växer under perioden. Den har en svacka 
mellan 1992 och 1993 då den upptar 30% av regeringsförklaringarna och 
partiledardebatterna. Annars rör sig sektorn mellan 40 och 50 % med 
högsta värdet 1999. 

-  Sektorn ”övrigt” har en ”toppnotering” 1993 då 30 % av utrymmet 
ägnades åt den. Annars är denna sektors storlek relativt jämn under 
perioden och rör sig mellan 15 och 20 %. 

 

De mest dramatiska förändringarna under perioden har skett mellan 1992 och 
1993 respektive mellan 1993 och 1994. Under dessa två år är förändringarna 
särskilt märkbara inom de ekonomiska, militära och politiska sektorerna. Den 
ekonomiska sektorn krymper då med 75 %, den militära växer med 100 % och 
den politiska med lika mycket. En annan dramatisk, men kanske något 
otydligare, förändring har dock också ägt rum mellan mars och september 
1996. Medan den samhälleliga sektorn då endast ökade med 5 %, förändrades 
de andra sektorerna med mellan 15 och 400 % (för den politiska respektive 
den militära sektorn) på detta knappa halvår. De mest drastiska förändringarna 
vid samtliga dessa tillfällen står dock den militära sektorn för vilket, med 
hänsyn taget till det mycket knappa materialet inom denna sektor, gör 
jämförelser grundade enbart på denna sektors förändringar missvisande.  

Figur 5. De olika sektorernas genomsnittliga andelar av regeringsförklaringar och de parti-
ledardebatter som hållits närmast därefter 1991-2001.
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2.1 Den politiska sektorn  
 

Alltför ofta har staten och den offentliga makten betraktats som detsamma som samhället. 
Men nu är kollektivismens tid slut. I vårt Sverige kommer samhället alltid att vara större 
än staten.10 

 
Ansökan om svenskt medlemskap i den Europeiska gemenskapen lämnades den 1 
juli 1991 in av statsminister Ingvar Carlsson. I anslutning till detta redovisade den 
då sittande regeringen för riksdagen att frågan om medlemskap slutligen skulle 
avgöras genom en folkomröstning och att målet, om man efter denna 
folkomröstning så beslutade, var att kunna omfattas av den utvidgning av EG:s 
medlemskrets som EG:s stats- och regeringschefer utsatt till den 1 januari 1995. 
 
Citatet ovan belyser den mer ideologiskt betingade delen av periodens diskurs 
inom denna sektor och kan möjligen, ryckt ur sitt sammanhang, lika väl sorteras 
in under den samhälleliga sektorns definition kring ”kollektiv identitet”. Denna 
ideologiska del kommer naturligtvis till uttryck främst inför riksdagsval och efter 
regeringsskiften under perioden. Man kan också (och i likhet med den sam-
hälleliga sektorn) härleda några av de kvantitativa topparna för sektorn under 
perioden till dessa tillfällen: 1991, 1994, 1996 och 1998, men några ytterligare 
slutsatser om kausala samband utifrån detta, dras inte i denna uppsats.  
 
Den politiska sektorns andel av regeringsförklaringarna blir under perioden allt 
mindre; Från att ha ägnats 16 % av utrymmet 1991 krymper den på nio år till 
endast 2 %. För partiledardebatterna är utvecklingen den motsatta; Från mot-
svarande utgångsläge på 16 % 1991 har den efter nio år vuxit till 40 %. Lägger 
man årsvis ihop andelarna av regeringsförklaringarna med de i debatterna och 
beräknar genomsnittsvärdet ser man en kulmen för sektorn under åren 1993-1995, 
då den ägnas drygt 22 % av utrymmet. 

Mycket av denna kulmen innehåller argumentation kring ett svenskt EU-
medlemskap. När Sverige sökte, och 1995 beviljades, inträde i EU har skälen 
sagts ha varit främst ekonomiskt och socialt betingade11, men även om delar av 
formuleringarna i frågan har hänförts till andra sektorer faller dock huvuddelen 
inom den politiska sektorn. Även i kvalitativt hänseende var alltså den oöver-
träffat mest genomgripande frågan inom denna sektor under den studerade 
perioden EU-medlemskapet; Diskussionerna kring detta kretsade mycket kring 
just vilka följder ett medlemskap skulle få för vårt självbestämmande, våra 
grundlagar och omvärldens syn på vår alliansfrihet.  
 
Huvuddragen i debatten belyses närmare senare i detta kapitel, men några inslag 
förtjänar ändå att nämnas här: Den enda gången ”Sveriges suveränitet” överhuvud 
taget nämns i denna uppsats empiri är i partiledardebatten 1994 där statsminister 
Ingvar Carlsson som svar på EU-kritiska inlägg, medger medvetna inskränkningar 
i självbestämmandet:  
 

Ni hävdar att vi tappar så mycket av suveräniteten om vi går med i Europeiska unionen. 
Det är klart att vi tappar en del av suveräniteten. Men en demokrati som ger inflytande 
över en tilltagande maktlöshet vill jag påstå är en demokrati i gungning.12 

 

                                                 
10 Regeringsförklaring 1991 in f. 
11 Forsberg och Vaahtoranta 71. 
12 Partiledardebatt 1994 Anf. 13. 
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En annan fråga från denna sektor som behandlades under perioden rör, mera 
direkt, författningen och belyses i regeringsförklaringen från 1993:  
 

Förslag kommer att föreläggas riksdagen om viktiga förändringar i vår grundlag. Det 
gäller bl.a. ett förstärkt skydd av centrala fri- och rättigheter genom att Europakonven-
tionen införlivas med svensk lagstiftning. Ett ökat inslag av personval i valsystemet, 
mandatperiodernas längd samt frågor som aktualiseras i samband med medlemskap i den 
europeiska gemenskapen kommer också att bli föremål för riksdagens ställningstagande. 
Regeringen kommer att kalla riksdagens partier till fortsatta överläggningar i dessa 
frågor. 

 

Det nämnda inslaget av personval och frågan om mandatperiodernas längd hade 
då nämnts i tre på varandra följande regeringsförklaringar utan att egentligen tas 
upp i de efterföljande debatterna. Efter att dessa förändringar genomförts, kunde 
så folkpartiledaren Lars Leijonborg i partiledardebatten 1995 konstatera att sådan 
”demokratisk ingenjörskonst” som förändringar av ”grundlagar och andra regler” 
fortlöpande behövs för att demokratin skall fungera bättre. Han menade också att 
de vidtagna åtgärderna i alla fall var steg i rätt riktning.13 Trots att det här alltså 
kan tyckas vara förändringar av grundläggande delar av författningen behöver 
sådana frågor, bara därför, tydligen varken vara kontroversiella eller 
extraordinära, vilket har bäring på resonemanget om säkerhet inom den politiska 
sektorn nedan. 
 
 
Säkerhet inom den politiska sektorn  
 

Trygghet är inte längre bara en nationell angelägenhet. För att lösa de stora och lång-
siktiga frågorna om fred, demokrati, trygghet och miljö krävs ett ökat internationellt 
samarbete.14 

 
I maj 1990 uttalade dåvarande statsministern Ingvar Carlsson att han var skeptisk 
till att Sverige fortfarande proklamerade en neutralitetslinje och samtidigt tänkte 
söka medlemskap i EG. Den omsvängning som sedan följde och som i juli 1991 
utmynnade i en medlemsansökan, har betecknats som en av de mest fundamentala 
i svensk utrikes- och säkerhetspolitik efter andra världskriget15.  
 
I regeringsförklaringarna och partiledardebatterna från början av den studerade 
tidsperioden betonas vikten av att ”steget in i Europa” har bred förankring (eller 
rent av ”enighet om färdriktningen”) i riksdagen. Under dessa år tycks frågan 
uppmärksammas främst av regeringen och någon nämnvärd kritik mot hanteran-
det av den eller mot EG som organisation förekommer egentligen inte. 

När så folkomröstningen närmade sig förändrades detta drastiskt. Regerings-
förklaringen från 1993 uttrycker sig i samma termer som de föregående: 
”Sveriges positioner i förhandlingarna med EG:s medlemsstater har lagts fast 
under stor enighet mellan riksdagens partier.” Partiledardebatten från samma år 
avviker däremot från det dittillsvarande mönstret. Så sade exempelvis 
vänsterpartiets Gudrun Schyman: ”Frågan om EG gäller ju snarare i vilken 
utsträckning vi skall ha någon makt kvar i den svenska riksdagen”16. Hon 
specificerade sig sedan ytterligare och sade då att vänsterpartiet avvisar ett 
medlemskap i EG av främst tre skäl: det tvingar oss att ge upp viktiga delar av vår 

                                                 
13 Partiledardebatt 1995 Anf. 24. 
14 Regeringsförklaring mars 1996.  
15 Sandström 5. 
16 Partiledardebatt 1993 Anf. 3. 
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självständighet, vi kommer inte att kunna behålla vår neutralitet och alliansfrihet 
och vi kommer inte att lika aktivt kunna verka för en fredligare och rättvisare 
världsordning.17 
 
Tonen i debatten skärptes ytterligare året efter detta. 1994 formulerar statsminister 
Ingvar Carlsson att ”det är av synnerlig vikt för Sverige att fullt ut medverka i 
detta samarbete”18 och att argumenten för detta är att det stärker politikerna 
gentemot marknadskrafterna i situationer som kronkrisen 1992 samt att det ger 
oss ytterligare ett forum för att bekämpa högerextremism.19 Moderatledaren Carl 
Bildt beskiver i samma debatt konsekvenserna av att avstå från medlemskap: ett 
randstats- och beroendeförhållande på EES-avtalets villkor, ett kringskuret 
inflytande över beslut som omfattar också Sverige och ett avsteg från delaktighet i 
det europeiska samarbetet med de nya demokratierna i Central-europa och 
Baltikum. Förespråkarna av ett medlemskap använder alltså här argument från de 
samhälleliga, ekonomiska och politiska sektorerna. 

De formuleringsmässigt starkaste argumenten kommer dock från EU-
motståndarna i vänsterpartiet och miljöpartiet. Gudrun Schyman (v) och Birger 
Schlaug (mp) beskriver konsekvenserna av ett medlemskap med argument från 
snart sagt samtliga sektorer: arbetslösheten kommer att öka, alliansfriheten 
överges, miljöfrågorna drabbas, självständigheten försvinner, renomméet i FN 
försvinner och demokratin avvecklas.20 Avseende statsministerns argument om att 
Sverige genom medlemskap skulle kunna bekämpa högerextremismen i Europa 
gjorde Birger Schlaug en jämförelse: 

 

Vi skall in i EU för att stoppa de mörka krafterna i EU – det var Ingvar Carlssons bud-
skap. Tanken svindlade i varje fall litet grand. Det var väl ingen som var så knäpp att han 
eller hon sade att vi skulle in i Sovjetunionen för att stoppa de mörka krafterna där.21 

  
Även regeringens förmenta (brist på) hållning i frågan kritiserades från olika håll. 
Alf Svensson (kds) sade t.ex. att statsministern, när han vid uttalanden för ett 
medlemskap hävdade att han - eftersom svenska folket är delat i frågan - inte 
talade för regeringen utan enbart för sig själv, gav uttryck för en helt politiskt 
omstörtande inställning. 22 Detta då svenska folket ju är delat även i många andra 
frågor där regeringen ändå måste ta ställning. 
 
Av ovanstående exempel på diskursen vid tillfället framgår att samtliga aktörer 
tycks överens om att frågan är betydande och att stora värden, inom ett flertal 
sektorer, står på spel. Säkerhetiseringskriterierna avseende extraordinära åtgärder 
lyser dock helt med sin frånvaro; Folkomröstningen är vid det här laget veder-
börligen beslutad och får därmed anses väl institutionaliserad. Argumentationen 
kan alltså i någon mån ses som en ”valrörelse” snarare än som säkerhetiserings-
försök. Har något sådant gjorts i detta sammanhang torde det i så fall kunna sökas 
vid eller före inlämnandet av ansökan 1991 med andra ord innan den i denna 
uppsats studerade periodens början. Detta innebär inte att frågan är avsäker-
hetiserad; I synnerhet motståndarna tycks se klara säkerhetsimplikationer. 

                                                 
17 Partiledardebatt 1993 Anf. 3. 
18 Regeringsförklaring 1994. 
19 Partiledardebatt 1994 Anf. 9 och Anf. 11. 
20 Partiledardebatt 1994 anföranden av Gudrun Schyman (v) och Birger Schlaug (mp), passim.  
21 Partiledardebatt 1994 Anf. 32. 
22 Partiledardebatt 1994 Anf. 6. 
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Efter att medlemsfrågan, i och med folkomröstningen, kulminerat i debatt- och 
potentiellt säkerhetiseringsavseende, efterträds den i någon mån av EMU-frågan. 
Även om denna fråga i förstone kan tyckas sortera inom den ekonomiska sektorn 
(och mycket av formuleringarna kring den i regeringsförklaringarna förs också i 
sådana termer) har mycket av själva debatten förts i termer från den politiska 
sektorn. 
 
EMU nämns i regeringsförklaringarna första gången 1997 då det konstateras att 
Sverige inte skulle kvalificera sig för deltagande i unionen då den startar den 1 
januari 1999 och att något sådant deltagande därför inte är aktuellt. I partiledar-
debatten 1998 (sextiofyra dagar före ”den gemensamma eurovalutans införande”) 
kritiserar den EMU-positive moderatledaren Carl Bildt regeringens (brist på) 
hållning i frågan såsom en handlingsförlamning som skadar Sverige.23  

Centerpartiets Olof Johansson är däremot, från och med 1996, en av de 
argaste kritikerna av EMU-projektet och menar att det riskerar EU som freds-
projekt, gör EU till en politisk och federalistisk union och skulle tvinga Sverige 
att ge upp betydande delar av självbestämmandet.24 Inte heller EMU-debatten 
söker emellertid utverka andra ”extraordinära åtgärder” än ett nationellt ställnings-
tagande och även denna fråga faller således utanför definitionen av säkerhetise-
ring.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att den i den politiska sektorn största 
frågan under perioden var EU-medlemskapet och att detta uppfattades ha 
implikationer på samtliga sektorer, där emellertid regeringschefens kanske 
starkaste argument för ett medlemskap hämtades från den politiska sektorn (och 
erfarenheterna från den ekonomiska krisen 1992). Varken EU-medlemskapet eller, 
det potentiella, medlemskapet i EMU kan sägas ha säkerhetiserats under perioden 
även om diskursen kring dessa frågor klart visar på att de ansågs ha 
säkerhetsimplikationer. Att båda dessa frågor dessutom diskuteras i termer från så 
många sektorer visar på deras stora genomslag. Varken säkerhetiseringar eller 
försök till sådana kan alltså identifieras i denna sektor under den studerade 
perioden. Medan dess andel av regeringsförklaringarna minskar, ökar den i 
partiledardebatterna och trots avsaknad av säkerhetiseringar måste ändå, på grund 
av vad som ovan konstaterats avseende EU- och EMU-frågorna, dess 
”säkerhetsmässiga laddning” anses ha ökat under perioden. 
 
I säkerhetiseringsavseende kan här också konstateras en tendens. EU-medlemska-
pet kan, i kraft av den ”fundamentala omsvängning” avseende säkerhetspolitiken 
det kan ses som och utifrån de argument som framfördes enligt ovan, visa på att 
de svenska statsmakterna blir alltmer benägna att aktivt och internationellt 
förebygga potentiella säkerhetshot. Från att, utifrån detta perspektiv, alltså i 
periodens början huvudsakligen ha fört säkerhetspolitiken (och då i ”snävare 
bemärkelse”) med mer defensiva och interna medel och ambitioner, ser man sig 
efterhand kunna (och behöva) både bredda sitt säkerhetskoncept och agera mer 
aktivt för att skydda sin säkerhet. 

                                                 
23 Partiledardebatt 1998 Anf. 1. 
24 Partiledardebatt 1996 Anf. 14 och 16 samt Partiledardebatt 1997 Anf. 2, 12 och 16. 
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2.2 Den ekologiska sektorn   
 

Det är till sist viktigt att konstatera att det i dag finns en mycket stor enighet här i 
Sveriges riksdag om skärpta miljöinsatser i vårt eget land men också internationellt. Jag 
skall i varje fall göra vad som står i min makt för att prioritera de internationella frågorna. 
Det är självklart att det då handlar om att bygga upp ett nära samarbete i Östersjöområdet, 
med Baltikum, med Polen och med andra som direkt påverkar vår miljö. Dessutom måste 
Sverige också i fortsättningen vara berett att gå före och visa vägen i miljöpolitiken, då 
våra samarbetspartner [sic] i andra länder inte är lika långt framme på alla områden.25 
 

En god beskrivning av denna sektor under nämnda tidsperiod fodrar en kort pro-
log: Under slutet av 1980-talet stod miljöfrågorna i politikens centrum. I den 
regering som socialdemokraterna bildade efter valet 1985 fanns för första gången 
en miljöminister, Ingvar Carlsson, och konflikterna 1987 kring utbyggnaden av 
E6:an i Bohuslän samt uppmärksamheten runt säldöden sommaren 1988, gjorde 
att miljöfrågorna kom att helt dominera valrörelsen samma år. Miljöpartiet kom in 
i riksdag och regering efter detta val och miljöfrågorna fick stor politisk uppmärk-
samhet under den följande mandatperioden. Faktum är att partiledarna under 
denna period pratade mer än dubbelt så mycket om miljö som under någon annan 
mandatperiod mellan 1985 och 200126. I svallvågorna efter Tjernobyl lovade 
också den socialdemokratiska regeringen att inleda en förtida avveckling av två 
kärnkraftsreaktorer som skulle vara avvecklade senast 1995 respektive 1997.  

I och med den mandatperiod som inleddes 1991 - och början på denna studies 
undersökta period - förändrades denna bild helt. Sverige fick en borgerlig regering 
och miljöpartiet åkte ur riksdagen.  
 
Regeringsförklaringen från 1991 ägnar stort utrymme åt den ekologiska sektorn: 
drygt 10 % av textmassan, faller inom definitionen för denna sektor. 
Regeringsförklaringarna 1991 och 1992 innebär därmed toppnoteringarna inom 
den undersökta perioden. Debatterna ägnar generellt cirka hälften så mycket ut-
rymme åt sektorn med en inledande andel på 5 % och en avslutande på 2 %.  

Motsvarande utveckling kan spåras i kvalitativt avseende; I inledningen av 
den studerade tidsperioden beskrivs den ekologiska sektorn också som central i 
det politiska arbetet; Uttalanden om miljöfrågor som ödesfrågor och 
överlevnadsfrågor är relativt vanliga. Med undantag för kärnkraftsavvecklingen, 
som beskrivs närmare i nästa kapitel, ebbar dock sedan denna prioritering ut.  

Regeringsförklaringen från 1991 talar således om ”det globala hotet från 
ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser”. Trots att motsvarande 
formulering - ”Globala miljöhot som klimatförändringar och uttunningen av 
ozonlagret måste lösas i samarbete med andra länder” - återfinns i 1999 års 
regeringsförklaring, nämns dessa frågor mot slutet av perioden allt oftare i termer 
av ”hållbar utveckling”, ”kretsloppsanpassning” och ”ekologisk omställning”.  27 
 
Oppositionen i riksdagen, så som denna kommer till uttryck i de partiledardebatter 
som följt på regeringsförklaringarna mellan 1991 och 2001, uppvisar samma 
mönster. 1997 var det senaste tillfälle då regeringens politik inom sektorn egentli-
gen kritiserades (då avseende Öresundsbron som, så dags, var länge sen beslutad). 

                                                 
25 Partiledardebatt 1991 Anf. 20. 
26 Larsson et Olsson 30. 
27 ”Hållbar utveckling” användes första gången av Carl Bildt i regeringsförklaringen 1991, 
kretsloppsbegreppet introducerades på allvar av centerpartiet 1992, ”miljöomställning” är ett 
begrepp som vänsterpartiet använde 1994-1995 och begreppet ”ekologisk omställning” 
introducerades av Göran Persson 1997. 
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Det har rent av påståtts att miljöpartiets vikande framgång, och (av rädsla för att 
uppfattas som ett enfrågeparti) möjligen även partiets vilja i sammanhanget, 
”[t]illsammans med de övriga partiernas tystnad har inneburit att partiledar- 
debatterna inte i någon rimlig mening utsatt regeringens miljöpolitik för en 
offentlig politisk granskning sedan 1997”.28  
 
Eftersom den ekologiska sektorn, till skillnad från övriga sektorer, åtnjuter uttalad 
prioritering från ett av riksdagspartierna under den granskade tidsperioden, kan 
det vara befogat att i detta kapitel tillåta sig att helt kort sänka perspektivet från 
parlaments- till riksdagsgruppsnivå; Undantaget miljöpartiet visar också samtliga 
riksdagsgrupper efter mitten av 1990-talet en klart vikande trend avseende hur 
mycket och hur säkerhetsbetonat man talar om den ekologiska sektorn.29 
 
Säkerhet inom den ekologiska sektorn  
 

Hotet mot miljön är ett hot mot livet självt. 
 

Detta, till synes ödesmättade, citat från regeringsförklaringen så sent som i mars 
1996, följs dock av konstaterandet att ”Vi har en god miljö” och att vårt primära 
fokus i bemötandet av hotet bör vara att fästa även omvärldens och de inter-
nationella institutionernas uppmärksamhet på det. Sett ur ett säkerhetiserings-
perspektiv belyser dessa citat från tidsperiodens mitt, väl sektorns efterhand mot-
sägelsefulla retorik: Stora värden står på spel men egentligen främst på lång sikt 
och egentligen på ett tämligen abstrakt plan.  
 
Den sakfråga inom den ekologiska sektorn som ägnats mest utrymme i regerings-
förklaringar och partiledardebatter är kärnkraftsavvecklingen. Den förekommer i 
debatten 8 av de granskade 10 åren och upptar då omkring 15 procent av det ut-
rymme som ägnas åt miljöpolitik30. Intressant i det sammanhanget är att 
regeringsförklaringen 1991 bara uttalade sig i allmänna termer om ”energi-
omställning” och ”energiöverenskommelsen” och att den efterföljande debatten 
inte vidrörde ämnet överhuvud taget. Periodens två sista regeringsförklaringar och 
deras efterföljande debatter tar inte heller upp kärnkraftsavvecklingen (debatten 
2000 nämner däremot rysk ”kärnsäkerhet” som ett potentiellt miljöhot).  

Mycket av argumentationen kring kärnkraftsavvecklingen förs dock snarare i 
termer av ”efterlevnad av folkomröstningen” än med miljöargument varför dessa 
stycken faller utanför den ekologiska sektorn, som denna definieras här. Så 
utmynnar också det inlägg som miljöpartiets språkrör gjorde i partiledardebatten 
1995 - ”Det är kommande generationer som skall ta ansvar för de sophögar som vi 
i dag skapar via våra kärnkraftverk. Därför behöver vi se till att sluta att producera 
detta livsfarliga avfall” - i ett förespråkande av att avstå från ett inträde i EU och 
att istället verka för FN såsom internationellt miljöforum.31  

Härmed kvalificerar sig kärnkraftsavvecklingen, utifrån det empiriska 
materialet, inte som säkerhetiserad fråga inom den ekologiska sektorn, utan är 
snarare att beteckna som en under perioden tämligen institutionaliserad politisk 
fråga; Ställningstaganden och argument tycks framföras rutinmässigt och har, 
trots framhållandet av framtida livskvalitet som referensobjekt, inte de inslag av 
akut fara och särskilda åtgärder som utmärker en säkerhetiserad fråga.  
                                                 
28 Larsson et Olsson 39. 
29 Ibid. 
30 Larsson et Olsson 34. 
31 Partiledardebatt 1995 Anf. 42.  
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Från att alltså under första hälften av den studerade tioårsperioden ha anlagt ett 
tämligen konkret synsätt på sakfrågor inom den ekologiska sektorn, med åtgärds-
program kopplade till varje enskilt ”hot”, väljer man i regeringsförklaringarna 
från den senare hälften av perioden att avsäkerhetisera många sakfrågor inom den 
ekologiska sektorn; Det handlar inte längre om enskilda hot och problem som 
skall åtgärdas, utan om ett mer ”lågprofilerat” inarbetande av miljöhänsyn i 
samhällsutvecklingen, rent generellt.  
 
De tydligaste tecknen på att miljöfrågorna, under senare delen av den undersökta 
perioden, avsäkerhetiserats i riksdagen är kanske ändå det bemötande som inlägg 
om ”miljöhot” då får. Ett bemötande som möjligen hade varit svårare att tänka sig 
under åren efter ”sälvalet” 1988.  

I partiledardebatten 1999 försökte till exempel miljöpartiets språkrör, Birger 
Schlaug, få gehör för miljöfrågor genom att använda den typ av språkbruk som 
var betydligt vanligare vid tiden för denna undersöknings början:  
 

Det skrämmande är att vi människor bedriver en kemisk krigföring mot oss själva. Det 
som det har talats om de senaste dagarna är flamskyddsmedlen. Men det är en liten topp 
på ett gigantiskt isberg av mängder med kemiska föreningar som vi vet finns. En del 
känner vi inte ens till ännu. Problemet när ett ämne fokuseras är att vi tror att kommer vi 
till rätta med det har vi löst problemen. Så är det inte. Miljöfrågorna har skrikit med sin 
frånvaro i den här debatten.32 

 

Han fick då mothugg av centerledaren Lennart Daléus som säger att ”min invänd-
ning riktar sig mot det sätt Birger Schlaug och Miljöpartiet resonerar på” och att 
”[d]et sättet att bedriva miljöpolitik på är med skrämselutgångspunkt”.33 

Statsminister Göran Persson fångade i samma debatt upp miljöpartiets 
framstöt på ett betydligt mjukare sätt: ”Jag är glad att Birger Schlaug är så envis 
med sina provrör och med sin beskrivning av de brister som vi fortfarande har. 
Det här är den stora frågan. Det här är överlevnadsfrågan”.34 Efter att på detta sätt, 
med ordval som nästan påminner om retoriken från 1990-talets början, knutit an 
till språkrörets terminologi, växlar dock regeringschefen ner tonläget avsevärt: 
”Det handlar inte om att vi på något sätt ska bromsa en utveckling eller gå 
tillbaka. --- Den gröna tillväxten drivs av ny teknik. Den gröna tillväxten är 
modern. Det är ett modernt projekt att ställa om Sverige till ekologisk 
uthållighet”.35 
 
Sammanfattningsvis har den ekologiska sektorn, efter att ha varit klart säker-
hetiserad i periodens början (och under åren dessförinnan), avsäkerhetiserats 
under perioden. Mycket tyder också på att miljöpartiet, som annars kanske kunde 
förväntas vara det parti som mest envetet skulle försöka säkerhetisera miljöfrågor, 
mot periodens slut insett att man därvid också riskerar kortsiktig fokusering på 
sakfrågor och ökad teknokrati på bekostnad av mer långsiktig ”implementering av 
miljömedvetenhet”.36 Detta kan ses som ytterligare ett argument mot resonemang 
om ”objektivt reella” hot; Att de akuta miljöhoten som beskrevs i periodens 
början har försvunnit - eller ens minskat - i dess slut, tycks ingen våga påstå.37  

                                                 
32 Partiledardebatt 1999 Anf. 41. 
33 Partiledardebatt 1999 Anf. 42. 
34 Partiledardebatt 1999 Anf. 45. 
35 Ibid. 
36 Larsson et Olsson 91-92, Waever 4-5 och Buzan et. al. 72 et seq. 
37 Larsson et Olsson 87, 96. 
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2.3 Den militära sektorn  
 

Säkerhetspolitik innebär för många enbart militära insatser, det vet vi. Men vi hoppar 
på ett ben in i framtiden om vi inte också ser de etiska, de marknadsekonomiska och 
ekologiska satsningarna i Öst- och Centraleuropa som i högsta grad säkerhets-
politiska.38 

 

Den ambivalens och de behov av förändring avseende definitionen av säkerhets-
politik som nämns i inledningen till denna uppsats belyses också av detta citat 
från 1995. Säkerhets- och försvarspolitik är, beroende på hur man väljer att 
definiera detta område, naturligtvis ett viktigt, återkommande och ofta relativt 
omfångsrikt inslag i statsmakternas arbete. Detta visas inte minst av det faktum att 
riksdagen till stor del behandlar området i fråga i särskilda utskott, beredningar 
samt utrikes- och säkerhetspolitiska debatter. Det som där avhandlas har dock 
först uttalat och formellt kategoriserats som ”säkerhetspolitik”, varvid ofta vissa 
sektorer eller sakfrågor helt eller delvis diskriminerats medan andra tvärtom 
behandlats oaktat deras ”egentliga säkerhetsimplikationer”. I kontrast till detta 
skär den i denna uppsats använda definitionen av säkerhet genom samtliga 
sektorer och politikområden. Den fokuserar istället på vilka eventuella säkerhets-
implikationer olika sakfrågor, oavsett kategori, förses med.  
 
Utifrån detta och det validitetsresonemang i övrigt som förts i kapitel ett, måste 
den militära sektorn av de granskade regeringsförklaringarna och debatterna, ur 
ett kvantitativt perspektiv, sägas ha fört en tynande tillvaro under perioden; I 
regeringsförklaringarna har antalet ord som ägnats denna sektor pendlat mellan 88 
ord (1996) och 5 ord (2001), med ett snittvärde på bara 53 ord. Partiledar-
debatterna uppvisar ett än mindre intresse; Den militära sektorn ägnas inte ett 
enda ord i debatterna 1992, 1994 och 2000 och har annars kunnat tillräkna sig i 
genomsnitt blott 119 ord per debatt fram till 2001, då plötsligt en oöverträffad 
notering på 985 ord kan noteras. Som tidigare diagram visat innebär detta att 
sektorn ifråga är den klart minsta av de denna uppsats använder. Av regeringsför-
klaringarna och debatterna sammantaget ägnas den som mest drygt 2 % och detta 
sker i september 1996, 1997 och 2001 (i det sistnämnda fallet tack vare ovan 
nämnda ”toppnotering” i partiledardebatten, detta var ju annars första gången 
under perioden som dess andel i regeringsförklaringen var 0 %). 
 
Under den granskade periodens första tre år återkommer regeringsförklaringarna 
till formuleringar om att Försvarsmakten, i en föränderlig omvärld, behöver vara 
”stark” eller ”tillräckligt stark”. Partiledardebatterna från dessa år nämner den 
militära sektorn endast i den mån man lovordar de besparingar som trots allt görs i 
försvarsutgifterna, eller önskar spara ännu mer. Från och med 1994 betonar även 
regeringsförklaringarna att försvarsutgifterna skall reduceras och att försvarets 
förmåga till flexibilitet och ”anpassning till vår tids hot och risker”, snarare än 
dess ”absoluta styrka”, är det centrala. Under de sista åren av perioden konstaterar 
regeringsförklaringarna, snarare än styrke- eller flexibilitetskrav, istället att 
”totalförsvarets reformering fortgår”. 
 
Regeringsförklaringarnas formuleringar kring den svenska militära alliansfriheten 
har utsatts för många analyser. Ofta har man, smått ”kremlologiskt”, försökt tolka 
in allehanda bakomliggande meningar och syften, även i de minsta förändringar i 

                                                 
38 Partiledardebatt 1995 Anf. 46. 
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texternas meningsbyggnad39. Utan att sätta upp så långtgående ambitioner kan vi 
här ändå konstatera att samtliga granskade regeringsförklaringar nämner allians-
frihet. Förklaringen från 1991 skiljer dock ut sig på så vis att den inte egentligen 
tar upp alliansfriheten i det militära sammanhanget utan bara, apropå ett 
stundande medlemskap i den europeiska gemenskapen, konstaterar att den 
tidigare använda formuleringen ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig”, bibehåller sin betydelse.  
 
Förutom detta kan också ett annat trendbrott i alliansfrihetssammanhanget spåras i 
periodens mitt då den i regeringsförklaringarna dittills uttalade kopplingen mellan 
alliansfriheten och de krav denna ställer på det svenska försvarets styrka, 
försvinner. Denna koppling nämns en sista gång flyktigt i partiledardebatten 1996, 
för att sedan helt lysa med sin frånvaro. 

Debatten i september 1996 kan i detta sammanhang sägas vara banbrytande 
också eftersom man där, för första gången i denna uppsats empiri, ifrågasätter vår 
militära alliansfrihet. Detta görs då av ett av oppositionspartierna och med 
argumentet att Sverige inte kan anses kunna försvara sig självt. Regeringschefen 
bemöter detta med att dels framhärda alliansfriheten och Sveriges förmåga att 
försvara sig och dels betona att ett starkt försvar är en förutsättning för vår 
demokrati och öppenhet. 
 
Internationella militära insatser nämns ofta, i såväl regeringsförklaringar som i de 
efterföljande debatterna, i termer av att Sverige har en moralisk förpliktelse att 
”dra vårt strå till stacken”. Den typen av argument faller dock, som tidigare 
konstaterats, svårligen inom den militära sektorn som denna definierats här. I den 
militära sektorns retorik dyker därför svensk militär medverkan i internationella 
insatser upp först från och med regeringsförklaringen från hösten 1996, där ”vårt 
eget lands frihet och oberoende” sägs värnas bäst genom samarbete och ansvars-
tagande internationellt. Detta är dock snarast att betrakta som ett undantag från 
regeln och ”moraliska” argument för internationella militära insatser är, även i 
periodens sista hälft, de klart dominerande. 
 
Regeringsförklaringen 2001 ägnade blott fem ord år denna sektor: ”Totalförsva-
rets reformering fortgår. Totalförsvarsplikten moderniseras.” De terrordåd som en 
vecka tidigare, den 11 september, hade skakat världen, kommenterades 
naturligtvis utförligt i regeringsförklaringen, men inte i termer från den militära 
sektorn. Partiledardebatten 2001 innebar däremot en åttadubbling av antalet ord 
som ägnades denna sektor och mycket av detta handlade om terrordådens militära 
implikationer. Då inte avseende försvaret av Sverige (avseende Försvarsmakten 
vidrörde debatten endast flyktigt vilken roll den skulle kunna ha för att friställa 
amerikanska och brittiska förband på Balkan för insatser på andra håll) utan 
istället hur Sverige skulle ställa sig till, framförallt, USA:s syn på militära 
maktmedels roll vid förebyggande och bekämpning av terrorism. 
 
 

                                                 
39 Bjereld beskriver t.ex. på sidan 6 i ”Sveriges säkerhetspolitiska utrymme” att införandet av 
orden ”skall kunna” istället för ”syftande till” i detta sammanhang visar att ett ”säkerhetspolitiskt 
doktrinskifte” ägt rum.  
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Säkerhet inom den militära sektorn  
 

Även här hemma i Sverige har vi anledning att noga följa utvecklingen i Ryssland. 
Dumans beslut att olagligförklara Sovjetunionens upplösning är ett av många oroande 
tecken. Regeringen drar på sig ett stort ansvar, om den i den labila situation som råder 
verkligen genomför den nedrustning som i princip beslutades i höstas.40 

 
I detta citat från partiledardebatten i mars 1996 gör moderatföreträdaren Lars 
Tobisson ett inlägg som utgör det enda egentliga exemplet i denna uppsats empiri 
på uttalade kopplingar mellan dagsaktuella förändringar i omvärldsläget och 
inriktningen av utvecklingen inom den militära sektorn. Detta är också det enda 
exemplet i empirin på en motkraft mot den, ovan beskrivna, avsäkerhetiseringen 
av den militära sektorn.  

Denna avsäkerhetisering är möjligen mindre tydlig i det kvantitativa perspek-
tivet på empirin än i det kvalitativa.  Det försvinnande lilla antalet ord som ägnats 
den militära sektorn gör lätt en kvantitativ jämförelse mellan åren missvisande, 
men såväl regeringsförklaringarna som debatterna visar en topp runt 1996-1997.  

Denna kvantitativa topp visar sig dock, i det kvalitativa perspektivet, till stor 
del bestå av diskussioner kring materielprojekt och omställningen av Försvars-
makten. Inget av denna retorik kan sägas rymma säkerhetiseringsförsök utan 
bekräftar snarare den ovan nämnda avsäkerhetiseringstrenden av sektorn i stort; 
Materielprojekten (nya stridsvagnar till armén och nya flygplan till flygvapnet) 
ifrågasätts eftersom ”inget hot mot riket längre föreligger” och Försvarsmakten i 
övrigt, just därför, ställs om mot andra uppgifter än de traditionella. 
 
En fråga som inrymdes i ”toppen” 1996-1997 kan dock diskuteras i 
säkerhetiseringstermer: frågan om allianstillhörighet. I partiledardebatten 1996 
(där folkpartiet representerades av Eva Eriksson istället för av partiledaren Maria 
Leissner) tar statsminister Göran Persson upp att folkpartiledaren ”för inte så 
många dagar sedan” deklarerat att det var dags för Sverige att gå in i NATO41. 
Han menade vidare att denna ”enorma positionsförflyttning” borde klargöras från 
riksdagens talarstol41. Folkpartirepresentanten förklarade sig då inte beredd att 
göra sådana klargöranden ”i en så oerhört viktig utrikespolitisk fråga” utan bättre 
förberedelser och partiöverläggningar samt att frågan skulle höra mer hemma i en 
utrikespolitisk debatt vid senare tillfälle42. Statsministern återkommer dock till 
detta senare i debatten då han betonar vikten av att, gentemot omvärlden, 
”ständigt uttrycka sig på samma sätt om vår säkerhetspolitiska linje” och att 
partier som ”börjar slarva” med detta inte bidrar ”till att göra Sverige starkare”43. 
På detta ser sig Eva Eriksson föranlåten att replikera och formulerar då att 
Sveriges försvar bygger på hjälp utifrån, att folkpartiet är positivt inställda till ett 
utvidgat försvarssamarbete i ett förändrat NATO och att partiet vill föra 
diskussioner om detta i kommande försvars- och utrikesdebatter i riksdagen44. 
Statsministern avslutar då diskussionen, för den gången, med att deklarera att 
”Sverige försvarar sig självt” och att han gärna tar debatten om allianstillhörighet 
”med Eva Erikssons partiledare”45. 
  

                                                 
40 In loc. cit. Anf. 1. 
41 Partiledardebatt den 9 oktober 1996 Anf. 28. 
42 In loc. cit. Anf. 31. 
43 In loc. cit. Anf 43 
44 In loc. cit. Anf 48 
45 In loc. cit. Anf 49 
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Ett försök till att, i strid med mångårig och uttalad tradition av alliansfrihet, få till 
stånd ett medlemskap i NATO måste ses som ett försök till en ”osedvanlig 
åtgärd”. Eftersom argumentet för detta också är existentiellt, ”Sverige kan inte 
försvara sig militärt”, kan ett sådant försök möjligen också ses som ett 
säkerhetiseringsförsök, även om det akuta elementet lyser med sin frånvaro. Mest 
intressant i sammanhanget är dock kanske det faktum att det vid detta tillfälle inte 
var den potentiellt säkerhetiserande aktören, folkpartiets ledning, som tog upp 
frågan. Istället var det en motståndare till allianstillhörighet som valde att, 
tydligen mot ”den säkerhetiserande aktörens” vilja, ta upp den. Eftersom den 
potentiellt säkerhetiserande aktören inte var förberedd på frågan kunde på detta 
vis en meningsmotståndare, med hjälp av samma referensobjekt: Sveriges styrka, 
ta upp och, i någon mening, avfärda den. Att observera är dock att ingendera 
aktören därmed avsäkerhetiserar frågan; Tvärtom förser de båda den med säker-
hetsmässig laddning. Denna laddning måste ändå ses mer såsom samhällelig och, 
möjligen, politisk än som militär. Det handlar formuleringsmässigt mer om hur 
omvärlden ska uppfatta oss än om hur vi militärt ska skydda oss mot ett specifikt 
hot. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså därför den militära sektorn av svensk säkerhet 
sägas ha avsäkerhetiserats alltmer under perioden; I periodens början är 
fortfarande diskursen kring Försvarsmakten kopplad till militära hot mot Sverige 
och de krav på styrka dessa ställer, medan den från 1995, med ovan nämnda 
undantag, i princip helt saknar sådana kopplingar. Allianstillhörighetsdebatten 
under perioden handlar, analogt med detta, mer om hur svenska 
ställningstaganden skulle uppfattas utanför Sverige än om vilka konkreta militära 
eller säkerhetspolitiska för- eller nackdelar de skulle få. Den internationella 
fokusering som istället, sedan periodens mitt, alltmer betonas i försvarspolitiken 
omtalas sällan i termer med koppling till Sveriges säkerhet utan snarare med 
argument från den samhälleliga sektorn. 
 
Av de två ovan beskrivna ”höjningarna av säkerhetsladdningen” inom den 
militära sektorn (det kan diskuteras om epitetet ”säkerhetiseringsförsök” är 
tillämpligt i dessa båda fall) kan konstateras att inget av dem tydligen företogs vid 
ett tillfälle som av riksdagens majoritet uppfattades som tillräckligt hotande för att 
de föreslagna åtgärderna skulle godkännas, eller ens för att någon större debatt 
skulle tas i respektive fråga. Ingendera tillfället identifierade heller i tillräckligt 
konkret grad något existentiellt hot som skulle ha kunnat ändra på detta. 

I det förra fallet, Lars Tobissons, förbigicks frågan följaktligen helt i 
återstoden av debatten. I det senare fallet, NATO-frågan, debatterades frågan 
enbart av statsministern och folkpartiets representant. Oavsett vem av dessa två 
man väljer att betrakta som potentiellt säkerhetiserande aktör (båda kan, enligt 
ovan, betraktas som sådana) måste respektive säkerhetiseringsförsök sägas ha 
misslyckats; Sverige har inte ansökt om NATO-medlemskap men frågan finns 
fortfarande på folkpartiets agenda och därmed i den offentliga debatten. 
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2.4 Den ekonomiska sektorn   
 

Den ekonomiska sektorn uppvisar under perioden, som framgått av figur 5, en 
kvantitativ kulmen under åren 1991-1993 då den ägnas uppåt 30 % av utrymmet i 
regeringsförklaringar och partiledardebatter. I samma figur kan också en mindre 
och kortare ökning identifieras 1997, medan sektorn generellt dock krymper 
stadigt under perioden. 

Sektorns kvantitativa storhetsperiod runt 1992 beror naturligtvis på det 
krisartade läge den svenska ekonomin då befann sig i. Även i kvalitetshänseende 
stod sektorn på sin topp under dessa år då den argumentation som fördes och de 
termer den fördes i, gav den ekonomiska sektorn och dess problem en klar 
prioritet. På grund av det behandlas också denna argumentation närmare i nästa 
avsnitt, ”säkerhet inom den ekonomiska sektorn”. 

Ökningen 1997 bestod i regeringsförklaringen i stort sett av ett ”faran över” 
efter den nämnda krisen: 
 

Låneberoendets tid är förbi. Överskott i de offentliga finanserna skall pressa tillbaka 
statsskulden. … Sveriges ekonomi är stark. De offentliga utgifternas andel av 
ekonomin faller kraftigt. Den konjunkturuppgång som har inletts är den första på 30 år 
som inte har skapats av ett försämrat värde på kronan eller en expansion av 
finanspolitiken. Utsikterna att i Sverige kunna kombinera en god tillväxt med låg 
inflation är goda. Räntorna har halverats. Investeringarna är höga. Köpkraften stärks. 
Arbetslösheten minskar.46 

 
I partiledardebatten bestod ökningen 1997 dels av olika synpunkter på regerings-
förklaringens konstateranden ovan och dels av ställningstaganden avseende EMU. 
Såväl tillskyndare som motståndare tycks där ha velat få till stånd en tämligen 
snar folkomröstning i frågan.  Statsminister Göran Persson säger då att man 
beslutat underställa frågan ”svenska folket för prövning” men att han inte vill 
binda sig för när eller i vilken form (folkomröstning, riksdagsbeslut efter 
riksdagsval eller ett extra riksdagsval) detta skall ske47.  

Denna regeringens linje i EMU-frågan kritiseras av i stort sett samtliga andra 
riksdagspartier i partiledardebatterna efter 1997, vilket också kommenteras i 
kapitlet om säkerhet i den politiska sektorn. Mot den kritik för beslutsvånda 
regeringen får invänder statsministern konsekvent att det beslut som tagits är just 
att inte delta i EMU från starten utan att följa det hela, lära sig och dra egna 
slutsatser utifrån vår typ av ekonomi.48 

Utifrån dessa ståndpunkter förs så EMU-debatten tämligen stabilt fram till 
2001 då EMU inte nämns överhuvud taget i debatten och i regeringsförklaringen 
endast kommenteras indirekt och mycket flyktigt: ”Det är i Sveriges intresse att 
införandet av eurons sedlar och mynt blir en framgång”. 
 
Efter den tillfälliga ökningen 1997 fortsätter dock minskningen av den 
ekonomiska sektorns andel av regeringsförklaringarna och partiledardebatterna så 
att den i periodens slut utgör bara 5 %. 
 

                                                 
46 In loc. sit. in c. 
47 Partiledardebatt 1997 Anf. 22. 
48 Partiledardebatt 1998 Anf. 7. 
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Säkerhet inom den ekonomiska sektorn  
 

”Dessa dramatiska hot, riktade mot enskilda människor och familjer, mot företag och 
kommuner, ja, mot hela vårt land, ledde till något som redan måste beskrivas som ett 
historiskt beslut…”49  
 

I dessa termer talade oppositionsledaren Ingvar Carlsson 1992 om den ekonomiska 
kris, ibland numera kallad Kronkrisen, som då drabbat Sverige och de åtgärder 
man vidtagit för att häva denna. 
 
Upptakten till denna kris uttrycks i regeringsförklaringen från 1991 där Sveriges 
ekonomiska utveckling omtalas som gående från en lång period av en mycket 
snabb välstånds- och välfärdsutveckling till en snabb utslagning av arbetsplatser 
och företag, starkt sjunkande investeringar i näringslivet, en minskande 
produktion av varor och tjänster och försämrade statsfinanser. Frågan 
konstaterades där också vara ”av avgörande betydelse för Sveriges framtid”.50 
Situationens allvar och vad följden skulle bli om rätt åtgärder inte vidtogs för-
tydligas omedelbart därefter som en allt högre arbetslöshet i förening med allt 
större svårigheter att finansiera också angelägna offentliga åtaganden.51 Det akuta 
och allvarliga i situationen är alltså uttalat redan 1991, men inga konkreta 
”osedvanliga” åtgärder nämns i det empiriska materialet från den tiden. 
 
Från 1991 ökar sedan den ekonomiska sektorns andel av regeringsförklaringen 
med 100 % och dess andel av partiledardebatten med nästan lika mycket. I parti-
ledardebatten 1992 ägnades mycket utrymme åt det blocköverskridande 
samarbete som då kommit till uttryck i två krispaket med såväl den borgerliga 
regeringen som det socialdemokratiska partiet som upphovsmän. Statsminister 
Carl Bildt sade att ”den ekonomiska krisen är långt värre än vad de flesta har klart 
för sig” och att det varit ”nödvändigt i nationens intresse” att ”under diskreta, inte 
publika former, inleda en dialog för att se vilka möjligheter till samsyn och 
samförstånd som fanns”.52 Även socialdemokraternas partiledare, Ingvar 
Carlsson, betonade nödvändigheten av det ingångna samarbetet och sade att hans 
parti träffat denna uppgörelse ”av hänsyn till landet och enskilda människor”.53 
Han talade också i efterhand om läget i början på 90-talet som ” en kris som 
gjorde att vi höll på att förlora vår ekonomiska självständighet”54 
 
Det för denna uppsats mest intressanta inlägget i denna debatt kom emellertid från 
socialminister Bengt Westerberg: 
 

De gångna veckorna illustrerar mycket tydligt kravet på att kunna fatta beslut mycket 
snabbt. Här gavs inte lång tid. Här handlade det om att fatta beslut inom några dygn. Jag 
använder avsiktligt termen dygn, eftersom ordet dagar inte längre är relevant. Man kan 
tycka att det är odemokratiskt att några få personer får ett öppet mandat och skall fatta 
beslut som är mycket mycket [sic] vittgående. När ni i riksdagsgrupperna för regerings-
partierna och Socialdemokraterna gav oss, några få politiker, ett öppet mandat att fatta 
beslut, gjorde ni det naturligtvis fullt medvetna om att alternativet skulle ha varit att andra 
krafter hade tagit över, medan den här demokratiska processen hade sin gång. Det hade 
självfallet varit ännu mindre demokratiskt än det beslutsfattande som vi nu har upplevt.55 

                                                 
49 Partiledardebatt 1992 Anf. 1. 
50 In loc. cit. 3. 
51 Ibid. 
52 Partiledardebatt 1992 Anf. 4. 
53 Partiledardebatt 1992 Anf. 8. 
54 Partiledardebatt 1995 Anf. 2. 
55 Partiledardebatt 1992 Anf. 5. 
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Bengt Westerbergs ”skuldmedvetna” uttalande ovan fick inte de i uppgörelsen ej 
inblandade partiledarna att avstå från kritik, detta även om det tycks ha rått när-
mast full enighet om nödvändigheten i de vidtagna åtgärderna; Ny demokratis Ian 
Wachtmeister sa att ”Socialdemokraterna kommer att vara både regeringsparti 
och oppositionsparti”56 och vänsterpartiets Lars Werner undrade om ”det inte 
[hade] varit lämpligt att kalla in den svenska riksdagen när man träffade den här 
uppgörelsen, eller i varje fall skatte- och finansutskotten?”57. 
 

Här framtonar alltså det i denna uppsats tydligaste exemplet på en säkerhetiser-
ing. Ett hot mot ”Sveriges ekonomiska självständighet” har fått tillräckligt stor del 
av riksdagen att tillåta ett blocköverskridande och delvis inofficiellt samarbete 
som i någon mån kan sägas strida mot demokratiska principer. 
 

Att observera är dock att säkerhetiseringen i fråga, om man med detta avser själva 
initieringen och bejakandet av samarbetet mellan regeringspartierna och social-
demokraterna, inte genomförs vid de tillfällen som täcks av uppsatsens empiriska 
material, eller ens i riksdagen över huvud taget, vilket innebär två intressanta 
konstateranden:  
 

- Själva säkerhetiseringsförsöken görs, på svensk statsmaktsnivå, inte nöd-
vändigtvis ”helt osonderat” i riksdagen. Av olika skäl anses det tydligen, 
åtminstone inledningsvis, finnas fördelar med mindre formella och 
officiella – och därmed i någon mening också mindre demokratiska - fora i 
dessa sammanhang. 

 

- Denna uppsats empiriska material får (därmed) lägre kvalitet i källkritiskt 
avseende; De fenomen den i första hand intresserar sig för tycks, åtmin-
stone i vissa fall, äga rum vid andra tillfällen än de i empirin dokumente-
rade varför protokollen i fråga i dessa fall blir mer eller mindre tendiösa 
andrahandsuppgifter. 

 
Krisens orsaker finns det i denna uppsats empiriska material, kanske inte helt 
överraskande, olika uppfattningar om. Orsakerna beskrevs av regeringen som en 
kombination ”av en strukturkris, en finanskris och en konjunkturkris” medan 
oppositionen menade att den borgerliga regeringens halsstarrighet och ovilja till 
samarbete över blockgränserna var den största förvärrande faktorn. Samtliga 
partiledare tycks dock överens om att moderna staters ömsesidiga ekonomiska 
beroende gjort att Sverige inte kunnat gå opåverkat genom den internationella 
lågkonjunkturen och att man alltså inte rimligtvis kunde peka ut någon inhemsk 
syndabock såsom egentligt ”vållande” till krisen.  

Med begreppsapparaten från denna uppsats teorimodell kan man ändå i denna 
säkerhetisering definiera ett referensobjekt: Sveriges (ekonomiska) suveränitet. 
Om man inte agerade effektivt skulle mycket av vår självständighet kringskäras 
av att det nationella ekonomiska svängrummet skulle bli litet och mycket av den 
ekonomiska beslutsmakten skulle ligga hos utländska aktörer.  
 

                                                 
56 Partiledardebatt 1992 Anf. 2. 
57 Ibid. Anf. 3. 
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Vem som är den säkerhetiserande aktören i sammanhanget är, utifrån resonemang-
et avseende källkritik ovan, svårare att identifiera. Den socialdemokratiske parti-
ledaren beskrev i partiledardebatten 1992 säkerhetiseringens början så här:  
 

Trots att det finns en klar borgerlig majoritet i riksdagen, trots att regeringen har bedrivit 
en utmanande blockpolitik och trots att socialdemokraterna kunde ha utnyttjat situationen 
för att uppnå egna partipolitiska fördelar erbjöd vi vårt stöd för att i samverkan lösa 
krisen. 58 
 

Statsministern däremot beskrev då situationen så här: ”[L]åt mig, som en rand-
anmärkning till det som Ingvar Carlsson hade att säga, tala om att det var den 26 
augusti som jag personligen tog kontakt med Ingvar Carlsson i ett samtal”.59  

Ser man istället samarbetet i stort som en genomförd säkerhetisering och det 
retroaktiva försvaret av detsamma som ”talakten” i sammanhanget, blir det 
lättare; Den säkerhetiserande aktören är då de samarbetande partiledarna, dvs. 
ledarna för regeringspartierna och socialdemokraterna, medan den publik man (i 
efterskott) söker få ”tillstånd” från är väljarna i kommande val.  
 
Den säkerhetisering utifrån ekonomiska argument som genomfördes enligt ovan, 
tycks ha upplevts legitimera blocköverskridande samarbete (såsom ett tecken på 
ansvarsfullhet) och blev följaktligen en referens som potentiellt ”alibi” även för 
senare års samarbetsvilja över ”rigida politiska gränser”; När centerledaren Olof 
Johansson tre år senare ville rättfärdiga sitt samarbete med den socialdemokratiska 
regeringen sa han: 
 

Sveriges framtid som välfärdsnation ligger fortfarande i potten. --- Vi i Social-
demokraterna och Centerpartiet har fått veta att vi inte bör tala vänligt till varandra och 
helst inte om varandra. --- Gränsen går naturligtvis när man riskerar att motverka sina 
egna grundläggande värderingar. I en krissituation tvingas man ibland att göra t.o.m. det 
– ett tidsbegränsat undantag från de egna grundläggande värderingarna. Avsikten med vår 
sanering av svensk ekonomi är ju inte att rasera det svenska välfärdssamhället, utan att 
försöka undvika att någon annan skall bestämma över det svenska folket i framtiden. Det 
handlar om att inte bli satt under förmyndare.60 
 

Här faller alltså argumenteringen närmast under den politiska sektorns definition 
om suveränitet, vilket återigen visar på betydelsen av den ekonomiska krisen 1992 
såsom säkerhetisering och på dess vikt och genomslag på andra sektorer än den 
ekonomiska såväl som på andra tillfällen än 1992. 
 
Sammanfattningsvis uppvisar alltså den ekonomiska sektorn en tydlig kvantitativ 
ökning och en lika tydlig kvalitativ säkerhetisering runt 1992. Kvantitativt tycks 
detta ha återställts från 1994 och kvalitativt avsäkerhetiseras sektorn 1997. 
Säkerhetiseringens implikationer sträcker sig dock såväl till andra sektorer, inte 
minst den politiska, som till senare tillfällen än så. 

Av säkerhetiseringen som beskrivs ovan kan konstateras att de säkerhetise-
rande aktörerna (oavsett om man därmed menar samtliga inblandade partiledare 
eller enbart ”det ena lägret” av de två) hade sådan dignitet att den opposition som 
trots allt fanns, främst Vänsterpartiet och Ny Demokrati enligt ovan, aldrig på 
allvar kunde motverka säkerhetiseringen. Också detta oberoende av om man 
väljer att betrakta själva samarbetet eller den efterföljande debatten som tillfället i 
fråga. 

                                                 
58 Partiledardebatt 1992 Anf. 1. 
59 Ibid. Anf. 4. 
60 Partiledardebatt 1995 Anf. 60. 
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2.5 Den samhälleliga sektorn   
 

I en miljö av kollektiv identitet är det inte bara personliga önskemål som avgör hur indi-
viderna väljer att handla. Därutöver väljer individerna att ta hänsyn också till vad deras 
omgivning tycker och anser, alltså det politiska kollektiv i vilket individen utgör en del. 
Under vilka förhållanden uppstår denna kollektiva identitet som möjliggör majoritets-
principen? När är det meningsfullt att tala om ett folk? Det ideala vore om den kollektiva 
identiteten uppstod efter en likaledes kollektiv insikt om att folket har gemensamma 
problem att hantera. Men att majoritetsprincipen skulle accepteras på nationell nivå som 
en följd av medborgarnas rationella kalkyl om vilka problem som medborgaren delar med 
vem, har jag svårt att tro på. Min gissning – som jag inte på något vis tror mig vara ensam 
om – skulle i stället vara att den kollektiva identiteten uppstår genom folkets upplevelse 
av en gemensam historia, ett gemensamt språk och kulturarv, liksom upplevelsen av 
gemensamma fiender och broderfolk. Förklaringen till att majoritetsprincipen är till-
lämplig i bland annat Sverige skulle med andra ord ligga i den gemensamma nationen, ej 
att förväxla med staten.61 

 

Den samhälleliga sektorn har tidigare i denna uppsats definierats handla om 
kollektiv identitet. Med ovanstående citat som bakgrund skulle sektorn då omfatta 
de delar av det empiriska materialet som handlar demokrati och jämställdhet samt 
om ”svenskhet” i form av kultur och språk (och därför också om integration i eller 
förändringar av denna ”svenskhet”) men naturligtvis också om mer påtagliga 
frågor som medborgarskap. Frågor som dessa har under perioden visat sig ägnas 
en allt större andel av utrymmet i det empiriska materialet. Detta då förutom en 
svacka 1992-1993 där den tycks tryckas tillbaka något av de ekonomiska och 
politiska sektorerna.  
 
I regeringsförklaringen 1991 tas det förestående närmandet till EU upp i denna 
sektors termer:  
 

Kulturarvet skall värnas. Den svenska kulturen får ökad betydelse när vi under de 
kommande åren tar steget in i det europeiska samarbetet. Vår kultur bör föras ut i det 
övriga Europa samtidigt som vi stärker vår egen kulturella identitet.62  

 

Detta sätt att beskriva ”svenskheten” går igen i regeringsförklaringarna under i 
stort sett hela tidsperioden med en del intressanta nyansförändringar: I periodens 
början tycks svensk kultur omtalas som något relativt homogent och kontrasteras 
främst mot ”övriga Europa” medan man från 1995 talar om kultur i mer generella 
termer och efterhand också betonar Sverige som ett mångkulturellt land (i 2001 
års regeringsförklaring nämns för första gången ”våra nationella minoriteter - 
samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar”). 
 

På motsvarande sätt används begreppet ”identitet” fram till 1993 enbart såsom 
”nationell identitet” medan det, enda gången det använts efter 1993, i september 
1996 hette att:”Arbetet i Nordiska rådet förblir ett viktigt instrument för att ut-
veckla vår gemensamma nordiska identitet. De nordiska ländernas samhörighet är 
en tillgång för EU”.63 
 
Medborgarbegreppet tycks ha genomgått en liknande förändring: I samtliga 
sammanhang där ”medborgare” nämns i regeringsförklaringarna fram till 1993 
avses svenska statens medborgare. I regeringsförklaringen 1993 nämns däremot 
”ett medborgarnas Europa” och därefter tycks medborgarbegreppet ofta snarare 
användas som ett solidaritetsbegrepp i största allmänhet, än i sin juridiska be-

                                                 
61 Agné 11. 
62 In loc. cit. 15. 
63 Regeringsförklaring september 1996. 



FHS/ISS Enskild uppsats FHS 19 100:2033             
ChP 01-03, Mj P Lidén 03-09-16  Sidan 30 av 47  
___________________________________________________________________________________________________ 
tydelse och med den underförstådda betydelsen svenska medborgare. Regerings-
förklaringen från 1994 uttrycker till och med att ”Efter måttet av Sveriges för-
måga ska vi medverka till att mobilisera en global medborgaranda [min 
kursivering] av gemensamt ansvar och solidaritet”.  
 
Partiledardebatterna under perioden använder dessa begrepp i betydligt mindre 
omfattning; I de analyserade partiledardebatterna nämns medborgarskap bara i 
den från 1998:  
 

Men det finns mycket i vårt samhälle som snarare motverkar än uppmuntrar människor 
att ta aktiv del i samhället. Reglerna kring medborgarskapet är ett konkret exempel. Det 
är många människor som lever i vårt land utan att kunna bli svenska medborgare. … 
Oklar identitet är den vanligaste orsaken till avslag på ansökningar om svenskt 
medborgarskap. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att människor som bor och verkar i 
Sverige och som vill bli svenska medborgare nekas den rätten. --- Svensk lag måste 
ändras och ge dem den rätten - rätten till ett medborgarskap - inte minst därför att 
medborgarskapet är viktigt för integrationen i det svenska samhället. Ett samhälle som 
inte är berett att sträcka ut en hand mot de nya svenskarna kan inte heller förvänta sig att 
samma människor med engagemang skall ta del i det svenska samhället. Det går inte att 
förvänta sig det.64 

 
Detta citat speglar väl anledningarna till att en parlamentarisk kommitté i början 
på 1997 hade tillkallats för att se över Lagen om svenskt medborgarskap och till 
att Sverige mot den studerade periodens slut, närmare bestämt den 1 juli 2001, 
fick en ny lag om svenskt medborgarskap (SFS 2001:82). Denna lag var en följd 
av att de svenska statsmakterna ansåg det nödvändigt att anpassa sig till skeenden 
på internationell nivå, t.ex. globalisering och migrationsflöden65. Den kanske mest 
revolutionerande förändringen gentemot den gamla lagen (SFS 1950:382) är att 
den nya lagstiftningen möjliggör för svenska medborgare att inneha dubbelt 
medborgarskap.  

Det har visats att argumenteringen för denna förändring främst rörde 
integrering i och tillgång till det svenska samhället samt att den skulle stärka 
medborgarskapets status, men att resultatet kan påstås ha uteblivit eller rent av 
blivit det motsatta; Individens identitet behöver inte nödvändigtvis bekräftas med 
flera formella medborgarskap och de medborgerliga rättigheterna försvagas 
snarare av att konsulärt beskydd eller andra tjänster visat sig svåra att utsträcka till 
dessa ”dubbla medborgare”66. 
 
De kvantitativa toppnoteringar sektorn har 1991 och 1999 består i det förra fallet 
huvudsakligen av regeringsförklaringens poängterande, och partiledardebattens 
ifrågasättande, av den ”kraftfulla förnyelse av Sverige” som den nytillträdda 
regeringen sade sig ämna genomföra. I det senare fallet består toppnoteringen till 
stor del av diskussioner om jämställdhet och diskriminering som, i vid 
bemärkelse, upptog närmare hälften av den samhälleliga sektorns andel av 
regeringsförklaringen och partiledardebatten 1999. 
  

                                                 
64 In loc. cit. Anf. 4.   
65 Prop 1999/2000:147 16. 
66 Sandell 41. 
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Säkerhet inom den samhälleliga sektorn  
 

I dag kan ju faktiskt inrikespolitiken av och till te sig mer hotfull för den enskilde än vad 
utrikes- och säkerhetspolitiken gör.67 
 

Ett nytt hot mot säkerheten kan sägas ha formulerats i den samhälleliga sektorn 
1996: rasism. I den regeringsförklaring som avgavs i mars 1996 målas konsekven-
serna av en bristande kollektiv identitet upp. Regeringen formulerar att ”samhället 
riskerar att brytas sönder av inre motsättningar” om man inte lyckas befästa idén 
om alla människors lika värde och att ”hela Sverige måste mobiliseras” för att 
medverka till en ökad integration. Att hela riket ”måste mobiliseras” i detta syfte 
hade uttalats också i föregående års regeringsförklaring, men då utan uttalad 
”konsekvensbeskrivning”, dvs. något hot formulerades inte förrän 1996. 

I regeringsförklaringen från september 1996 konkretiseras sedan hotet i detta 
sammanhang än mer och ävenså åtgärderna som krävs för att ta itu med det. Alla 
medborgare sägs dela ansvaret att inte tigande låta nazism, fascism och rasism 
uttryckas. Under dessa år tycks enigheten i riksdagen avseende dessa frågor också 
vara stor, den enda nyansering av frågan som partiledardebatterna från tiden ger 
är att även andra politiska inriktningars historiska illdåd nämns i sammanhanget. 
Folkpartiledaren Lars Leijonborg nämner t.ex. i debatten 1999 ”ett 1900-tal som 
har färgats mörkt av totalitära experiment: nazismens koncentrationsläger och 
kommunismens Gulag”.  
 
Det på detta sätt uttalade hotet mot vår kollektiva identitet ges också i regerings-
förklaringen 2000 en uttalad prioritering: ”Kampen för människovärdet - mot 
rasism, antisemitism och främlingsfientlighet - är en av vår tids ödesfrågor.” 
Därmed tycks dock denna fråga ha nått kulmen i säkerhetiseringsavseende och i 
regeringsförklaringen från 2001 nämns den bara apropå andra frågor och då i 
betydligt mer svepande ordalag. Cirkeln kan alltså därmed sägas vara sluten; efter 
att som potentiellt säkerhetiserad fråga ha fötts 1996 och, med etiketten 
”ödesfråga”, ha kulminerat 2000, tonas segregationsfrågan därefter i det 
analyserade materialet ner. 
 
Huruvida frågan skall anses ha blivit säkerhetiserad under dessa år är inte själv-
klart. Säkerhetiserande aktör, regeringen (eller rent av statsministern själv), och 
referensobjekt, samhället, framgår med tydlighet, men vilka ”osedvanliga 
åtgärder” har egentligen äskats och medgivits i sammanhanget? 

Regeringsförklaringen 1998 kan ge ett uppslag; Statsminister Göran Persson 
sa där att han hoppades på hela riksdagens fortsatta stöd för ”folkbildnings-
projektet Levande historia”.68 Detta projekt, ”ett permanent kunskapscentrum för 
utbildning, forskning och hågkomst av Förintelsen”68, och den roll Sverige tar sig 
i sammanhanget nämns sedan i regeringsförklaringarna tills frågan i 2001 års 
regeringsförklaring slutligen institutionaliseras i och med att ”[e]n ny myndighet - 
Forum för levande historia - inrättas 2003 i Stockholm för frågor som rör 
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen”.  
 
Det ”osedvanliga” i att inrätta en ny myndighet kan naturligtvis diskuteras, men 
de argument som framförts och den internationella roll Sverige här tar sig i 
frågan, kombinerat med sakfrågans ovan beskrivna ”uppgång och fall” rent 

                                                 
67 Partiledardebatt 1998 Anf. 3. 
68 Regeringsförklaring 1998 in f. 
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utrymmesmässigt, gör att rasism och främlingsfientlighet här ändå kan anses fylla 
kriterierna för en säkerhetiserad fråga. 
 
En annan sakfråga värd att nämna i detta kapitel hämtas från partiledardebatten 
2001. Miljöpartiets Matz Hammarström argumenterade där, med FN:s fortsatta 
trovärdighet och legitimitet som referensobjekt, för en negativ hållning gentemot 
USA:s förment självsvåldiga agerande. Det främsta hotet mot den internationella 
alliansen mot terrorism sades vara om USA utvidgar attackerna till flera länder än 
Afghanistan utan att inhämta säkerhetsrådets godkännande. ”Det ska vara Förenta 
nationerna som styr, inte Förenta staterna”.69 Vänsterpartiets Gudrun Schyman 
instämde i detta resonemang och begärde statsministerns klargörande om 
huruvida det var den svenska regeringens hållning att USA skulle ha rätt att gå 
vidare utan FN:s säkerhetsråds godkännande. 
 
Statsminister Göran Persson försökte då i någon mening säkerhetisera frågan, 
med samma referensobjekt men med motsatt slutsats:  
 

Säkerheten i världen är beroende av alla de verksamheter FN ägnar sig åt. Framför allt är 
vår gemensamma säkerhet beroende av ett starkt FN. Kampen mot terrorn ökar nu 
sammanhållningen i världen. --- USA närmar sig åter FN. Vi har i dag ett väsentligt 
starkare FN än på länge. Detta ska vi värna, inte undergräva genom att ifrågasätta säker-
hetsrådets rätt att tolka folkrätten. Detta är centralt.70  
 

Statsministern betonade också, med argument om att visa ”en enad front”, att ett 
ifrågasättande av kampen mot terror i allmänhet, och de militära operationerna i 
Afghanistan i synnerhet, skulle bidra till att försvaga FN.70 Härmed sökte alltså 
regeringschefen tysta de åsikter som framförallt vänsterpartiet och miljöpartiet 
framfört.  

Oppositionspartierna tycks här ha delat statsministerns åsikt. 
Kristdemokraternas Alf Svensson menade att Göran Perssons anförande var ”ett 
utomordentligt skarpt vidräknande med de två stödpartier som regeringen har i en 
lång rad frågor” och att det skulle ha tett sig utomordentligt konstigt om den 
svenska riksdagen skulle uppvisa oenighet i en fråga som i stort sett hela världen 
var enig om.71 
 
Gudrun Schyman invände dock att en aktiv diskussion om folkrätten inte innebar 
en försvagning av FN och FN:s nutida och framtida roll.72 Även Matz Hammar-
ström motsatte sig statsministerns försök att göra ”skenbar enighet till ett ändamål 
i sig” och förklarade sig ”oroad över den rådande åsiktskonformismen, att bara en 
åsikt är godkänd och att den som vågar ifrågasätta de USA-ledda bombningarna av 
Afghanistan därmed skulle ställa sig på terroristernas sida”.73 
 
I den mån man här alls kan tala om ett säkerhetiseringsförsök från statsministerns 
sida, måste man alltså ändå konstatera att det omedelbart misslyckades.  
 
Det kanske mest intressanta konstaterandet utifrån den beskrivna argumentationen 
är att riksdagen, oavsett vilka slutsatser man sedan drar, tycks fullständigt enig om 
att FN:s roll och ”ett starkt FN” är centralt för svensk säkerhet. Statsministern be-
tonar, tillsammans med flera andra, detta och säger bland annat att säkerheten i 
                                                 
69 In loc. cit. Anf. 12. 
70 Ibid. Anf. 40. 
71 Ibid. Anf. 49. 
72 Ibid. Anf. 45 
73 Ibid. Anf. 61. 
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världen är beroende av FN och att Sverige ”ju alltid har stått för FN - kanske mer 
än något annat land”.74  
 
Sammanfattningsvis rymmer alltså den samhälleliga sektorn under periodens 
senare del, 1996-2001, en säkerhetiserad fråga: främlingsfientlighet och rasism, 
och kan vare sig kvantitativt eller kvalitativt sägas ha ”tonats ner” under den 
studerade tiden. Snarare tvärtom. Förekomsten av en ”kollektiv identitet” och 
definieringen av densamma kan ju sägas utgöra statens existensberättigande, så 
detta är naturligtvis inte ägnat att förvåna, men kanske antyder denna sektors 
utveckling en transformering som är väl så intressant som den säkerhetiserade 
frågan i sig: Mycket synes tyda på att riksdagens uppfattning om ”vår kollektiva 
identitet” under perioden blir allt mindre knuten till staten Sverige och dess 
medborgare.  
 
Till yttermera visso konstaterar den ovan nämnda parlamentariska medborgar-
skapskommittén i sitt slutbetänkande till regeringen 1999 att medborgarskapet, 
avseende samhälleliga rättigheter, minskat i betydelse till förmån för 
bosättningsorten. Vidare nämner kommittén att det alltmer internationaliserade 
samhället gör det önskvärt för många individer att påverka utvecklingen i två 
länder och att dubbelt medborgarskap underlättar upprätthållande av identitet, 
traditioner och kulturarv75. Detta kan ses som en bekräftelse på att etnicitetens roll 
för den kollektiva identiteten, av den svenska statsmakten tillåtits en under 
perioden relativt sett ökande roll, på bekostnad av ”statstillhörighet”.  
 
I säkerhetiseringsavseende är också den allmänna utvecklingen inom denna sektor 
av särskilt intresse. Frågorna inom denna sektor ägnas allt större utrymme sam-
tidigt som kärnan i den, den kollektiva identiteten, kan konstateras bli alltmer 
abstrakt och omfatta ”allt vidare kretsar”. Samhällsbegreppet blir alltmindre 
knutet till det svenska samhället. Av båda dessa anledningar finns det här en risk 
för ett ökande antal ”interna” säkerhetsfrågor.  

Till detta bidrar naturligtvis också det mer aktiva förhållningssätt visavi säker-
hetsfrågor som Riksdagen utvecklar under perioden; Inför EU-inträdet 1995 var ju 
ett av statsminister Ingvar Karlssons huvudargument för medlemskap att man 
därvid skulle få ytterligare ett forum för att motverka högerextremism i Europa. 
 
Av debatten kring rasism och främlingsfientlighet framgår, likväl som av de 
”åtgärder” - det internationella kunskapscentrum - man vidtar mot hoten i fråga, 
exempelvis att det inte enbart (eller ens huvudsakligen) är inom staten Sverige 
dessa hot anses behöva motverkas utan i större sammanhang än så. Den kollektiva 
identiteten utmanas alltså inte i så fall i första hand av externa krafter, utan av de 
alltfler interna grupperingar som omtalas i empirin och som därmed ”konstrueras” 
i statsmakternas medvetande. 
 
 

                                                 
74 Partiledardebatt 2001 Anf. 64. 
75 SOU 1999:34 201-217. 
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2.6 Sektorn ”övrigt” 
 

Det började som vilken annan dag som helst. Människor vaknade i förorterna, klädde på sig 
och åt frukost. Föräldrar följde sina barn till skolan. Pendeltågen och tunnelbanevagnarna var 
fullsatta. Manhattans skyskrapor badade i ett behagligt sensommarljus. Några tusen New 
York-bor tog hissen upp till sina arbeten i World Trade Center. Det var den 11 september år 
2001, för exakt en vecka sedan.76 
 

 

Sektorn ”övrigt”, som i denna uppsats förts till de fem sektorer som ”original-
teorin” använder, omfattar allt sådant som inte naturligen faller inom definition-
erna för dessa fem sektorer. I regeringsförklaringarna varierar denna sektors andel 
av utrymmet mellan 3 och 34 % och i partiledardebatterna mellan 13 och 37 %. 
Eftersom denna sektor kan sägas ”anpassa sig efter de andra” avseende storlek, 
kan det kanske tyckas krystat att dra alltför långtgående slutsatser utifrån dess 
kvantitativa variationer. Givet att samtliga sektorer ändå konkurrerar om ett be-
gränsat utrymme och att det som framförs är välöverlagt, är det naturligtvis ändå 
intressant om t. ex. en regeringsförklaring väljer att ägna ovanligt mycket ut-
rymme åt frågor som inte, enligt denna uppsats kategorisering, går att identifiera 
såsom ”politiskt substantiella”. 
 

Med detta konstaterat är det dock viktigt att betona att kategoriseringen i denna 
uppsats inte är att betrakta som någon sorts ”betygssättning”, där en stor andel 
innehåll från sektorn ”övrigt” innebär att dokumentet är ”dåligt”. Mycket av den 
ideologiska polemik som förekommer, och väl bör förekomma, i riksdagen sorte-
rar under denna sektor och så även inslag som det ovan citerade. Merparten av 
sektorns innehåll är ändå under hela perioden rena utvikningar och formalia av 
ringa intresse för denna uppsats. Regeringsförklaringen från 2001, varur ovan-
stående citat hämtats, innebär en storleksmässig toppnotering, 34 %, för denna 
sektor. En annan ”puckel” för sektorns storlek i regeringsförklaringarna kan 
identifieras 1993:  
 

Ryssland är vårt grannland. Vad som sker i Ryssland är av avgörande betydelse för hela det 
internationella samarbetet under kommande år och decennier. När de rödbruna krafterna tog 
till öppet våld på Moskvas gator höll Sverige och världen andan -- samma rödbruna krafter 
som för två år sedan tog till våld mot de baltiska nationernas strävan efter frihet, samma 
krafter som vill vrida klockan tillbaka i Ryssland och i Europa.77 

 

Både dessa två utåtblickande och allvarsamt konstaterande citat har berörings-
punkter med värderingar och kollektiv identitet, men har ändå inte uttalat kopplats 
så klart till detta att de kvalificerat sig till exempelvis den samhälleliga sektorn. 
 

Även i partiledardebatten innebär 1993 en toppnotering för denna sektor. Delar av 
debatten kopplade an till den i regeringsförklaringen kommenterade utvecklingen 
i Ryssland, men mycket var av rent polemisk karaktär: 
 

Det är personer som Schori som har fått mig att avsky politiken, men som samtidigt ger mig 
adrenalin nog att jobba vidare, att avslöja den sortens politiker som hjälpt och stött förtryckar-
regimer runt om i världen och nu låtsas vara demokratins och humanismens apostel. Man tar 
sig för pannan. Eller vad säger fru talmannen om Ingvar Carlssons lika löjliga som kränkande 
påstående att jag skulle vara ansvarig för en mordbrand i Trollhättan därför att det stod en rad 
i en debattartikel i Länstidningen Östersund dagen innan? Var och en som kan sin geografi 
kan komma till vissa slutsatser.78

 

Sammanfattningsvis kan här konstateras att det avseende sektorn ”övrigt” snarare 
är dess storleksmässiga andel, så som denna illustrerats i figurerna i kapitel 2.1, 
som är av intresse i denna uppsats än dess kvalitativa innehåll. 
                                                 
76 Regeringsförklaring 2001 in c. 
77 Regeringsförklaring 1993 in c. 
78 Partiledardebatt 1993 Anf. 2. 
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3. Diskussion och sammanfattning 
 
3.1 Diskussion 

 

Purely descriptive information about content, unrelated to other attributes of documents 
or to the characteristics of the sender or recipient of the message, is of little value.79 

 

Det ovanstående citatet har knappast förlorat i giltighet sedan det skrevs för snart 
fyrtio år sedan. Författaren, Ole Holsti, formulerade sedan samma sak på ett annat 
sätt (fritt översatt): ”Ett mätvärde avseende kommunikationsinnehåll är betydelse-
löst ända tills det jämförs med åtminstone ett annat mätvärde”.66  

I det föregående har ett urval riksdagsdokument analyserats och beskrivits 
avseende innehåll varvid ett antal säkerhetiseringar har identifierats. Mycket av 
denna uppsats syfte är därmed uppnått. Den allmänna beskrivningen av ut-
vecklingen avseende innehållet i dokumenten ger då det sammanhang, det ”andra 
mätvärde”, som respektive säkerhetisering ska ses mot. 
 
Medan ett traditionellt realistiskt perspektiv på stater har anklagats för att medföra 
en överbetoning av internationella och mellanstatliga förhållanden, såsom det 
anarkiska förhållandet ovanför statsnivån, och de följder detta får för staters 
agerande, kan det i denna uppsats använda perspektivet tyckas istället överbetona 
statsinterna förhållanden, på bekostnad av ”externa”. Definitionerna av de olika 
sektorerna, tillsammans med avgränsningen till statsnivån, gör att resonemanget 
med viss naturlighet rör sig kring vad statsmakterna direkt kan påverka inom 
respektive sektor, vilket till största delen utmynnar i ”interna frågor”. 

 Ingenting i uppsatsens metod utestänger dock externa förhållanden och frågor 
från synfältet. I den mån utomstatliga hot eller frågor uppfattats och omtalats 
inryms de på samma villkor som allt annat som uppfattats och omtalats i 
riksdagen vid de analyserade tillfällena. Häri ligger tvärtom ett av perspektivets 
främsta förtjänster; Givet att ”riksdagens kollektiva uppfattning” kommer till 
uttryck vid de tillfällen som analyserats, har uppsatsen ”genat förbi” förförståelser 
om olika innebörder av ”säkerhetspolitik”, ”egentliga påverkansfaktorer” etcetera 
och ur denna ”kollektiva uppfattning” istället sållat fram allt det som de facto kan 
sägas konstituera säkerhet och hot under perioden. 

Att i detta sammanhang jämföra denna ”riksdagens uppfattning” med något 
slags ”facit” (en annan stats uppfattning eller, kanske ännu värre, författarens eller 
någon annan enskild människas) skulle alltså endast innebära en jämförelse 
mellan två uppfattningar, för vad det skulle vara värt. Att värdera riksdagens 
arbete kan med andra ord, utifrån uppsatsens perspektiv, vara komplicerat (det 
orimliga i att värdera ställningstaganden i enskilda frågor belystes ju redan i slutet 
av kapitel 1.4). 
 
Det måste ändå sägas vara varken omöjligt eller övermaga att i en uppsats som 
denna ta ett steg längre än det rent beskrivande. Detta kapitel syftar därför till dels 
att resonera kring vissa av resultaten av kapitel två - och därvid återta det 
helhetsgrepp som i och med sektorsindelningen i föregående kapitel tillfälligt 
släpptes – och dels att, därefter, sammanfatta uppsatsen. 
 
Den diskussion som här följer kommer att syna vad uppsatsen kommit fram till ur 
tre infallsvinklar: Först skall möjligheterna att i någon mån, utifrån uppsatsens 
teorianknytning, värdera riksdagens funktion under den studerade perioden 

                                                 
79 Holsti 5. 
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undersökas. Sedan skall de svagheter valet av teori och metod inneburit för 
uppsatsen beröras. Sist skall möjliga framtida implikationer av de tidigare 
konstaterade trenderna i svenska riksdagens syn på säkerhet, belysas.  

Någon uppstyckning av resonemanget medelst rubriker görs inte, men i stort 
sett inryms respektive del under de tre stycken som nedan inleds med var sitt citat: 
 

Mer säkerhet är inte nödvändigtvis av godo.80 
 
Detta citat, fritt översatt, från en av denna uppsats teoribildnings upphovsmän kan 
i förstone tyckas paradoxalt. Bakgrunden är dock naturligtvis att säkerhetise-
ringsfenomenet, när det förekommer, i någon mån kortsluter de etablerade rutiner 
och förfaranden som säkerställer demokratin; Ändamålet - statens överlevnad som 
demokratisk konstruktion - tillåts helga medlen: tillfälliga avsteg från denna 
demokratiska konstruktion. 
 
I detta avseende måste den svenska riksdagen under den analyserade perioden 
anses kvalificera sig för ett gott betyg. De genomförda säkerhetiseringarna har 
varit få och tycks ha tillåtits begränsad livslängd (innan de institutionaliserats eller 
ifrågasatts på ett sådant sätt att ”den erforderliga publiken” inte längre samtyckt). 
Ett ifrågasättande av denna ”motvillighet till säkerhetisering”, exempelvis genom 
att antyda aningslöshet avseende frånvaron av upplevda hot inom den militära 
sektorn i regeringsförklaringen 2001 (efter terrordåden i USA), skulle förutsätta 
just en sådan normativ jämförelse som avfärdats i såväl slutet av kapitel 1.4 som i 
inledningen på detta kapitel. Hårdraget innebär dock detta att det faktum att 
svenska staten överlevt periodens tio år bevisar att statsmakternas agerande varit 
”utan anmärkning”, vilket bedömningsvis är för trubbigt för att förtjäna rubriken 
för detta kapitel.  
 
Kronkrisen 1992 och det sätt den hanterades på kan å andra sidan - framförallt 
utifrån citaten från Bengt Westerberg, Ian Wachtmeister och Lars Werner i 
kapitlet ”Säkerhet inom den ekonomiska sektorn” – sägas visa på att en tröghet 
avseende riksdagens förmåga att hantera snabba och akuta förlopp föreligger.  
Med motsvarande konstruktivistiska perspektiv som uppsatsen anlagt avseende 
”objektiv respektive subjektiv säkerhet”, skulle denna tröghet bevisas av (och 
också ”konstrueras” genom) det faktum att de i uppgörelsen inblandade aktörerna 
ansåg att den fanns och därför beslöt vidta ”osedvanliga åtgärder”. Alternativa 
handlingssätt påtalades ju enkannerligen av Lars Werner ovan. Denna tröghet 
skulle i så fall dels kunna förklara det lilla antalet säkerhetiseringar och -försök i 
riksdagen och dels nyansera riksdagens goda betyg ovan till det sämre; Om 
riksdagen är ”för trög” och om detta leder till att ”snabba hot” oundvikligen 
medför säkerhetiseringar måste detta, utifrån det enda normativa inslaget i denna 
uppsats teorianknytning, ses som klart negativt. Frånvaron av fler säker-
hetiseringar under perioden skulle då bero snarare på att inga fler hot förelegat, än 
på en väl fungerande statsmakt.  
 
Här närmar man sig, å tredje sidan, dock ett sådant positivistiskt, förment 
objektivt, synsätt som säkerhetiseringsteorins upphovsmän så aktivt tar avstånd 
från. Traditionellt har säkerhet och osäkerhet setts som motpoler på samma skala: 
ju mer osäkerhet, desto mindre säkerhet och vice versa. Ur säkerhetiseringsteorins 

                                                 
80 Fritt översatt från Waever 2. 
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perspektiv är dock båda dessa begrepp resultatet av en säkerhetiseringsprocess åt 
endera hållet; De är båda svar på frågeställningar om hot och säkerhet.  

Säkerhetiseringsperspektivet gör istället dikotomin ovan till en ”triad”: 
Osäkerhet råder när ett hot föreligger och inget försvar mot detta finns; säkerhet 
råder när ett hot föreligger och försvar mot det finns; men ”a-säkerhet”, ”a-
security”81 (en situation som avsäkerhetiserats eller aldrig säkerhetiserats över 
huvud taget), formuleras helt enkelt inte i dessa termer. Det handlar då inte om att 
vara säker eller inte; inga existentiella hot föreligger. Sett på detta sätt har svenska 
staten under perioden rört sig mellan triadens poler i en fyraårscykel: osäkerheten 
i periodens början (med hot inom de ekologiska och ekonomiska sektorerna) 
övergick i säkerhet och började just övergå i ”a-säkerhet” när osäkerhet (inför hot 
inom den samhälleliga sektorn) 1996 återigen infann sig. Naturligtvis är någon 
värdering av riksdagens agerande under perioden, utifrån ett så pass relativistiskt 
perspektiv, vare sig möjlig eller intressant.  
 
Med detta perspektiv kan man, även om någon värdering av riksdagens funktion 
inte låter sig göras, ändå konstatera att tillstånd av säkerhet eller ”a-säkerhet” är 
vanligare än tillstånd av osäkerhet under perioden och att ett säkerhetiserings-
försöks utgång är svårt att förutsäga. Dess framgång kan dock förväntas under-
lättas av att ”talakten”:  
 

- i tillräcklig grad omfattar ett existentiellt hot och en utväg,  
- genomförs av en säkerhetiserande aktör med tillräcklig dignitet och  
- företas i en situation som i tillräcklig grad uppfattas som hotande.  

 

Den uppenbara brasklappen i samtliga dessa tre villkor är naturligtvis ordet 
”tillräcklig”. Det är bara i efterhand man säkert kan avgöra vem som kunde 
genomföra en säkerhetisering och om en sådan genomfördes över huvud taget.  
 

Säkerhetiseringsteorin frågar inte när stater eller andra aktörer bör känna sig säkra utan 
istället när de gör det. Den försöker identifiera de, mellan olika aktörer starkt varierande, 
trösklar och ”ömma tår” som aktörer har avseende sin säkerhet.82 

 

Denna uppsats beskriver, om den lyckas uppfylla sitt syfte, hur svensk 
säkerhetspolitik i och av sin tillämpning definierats under en tioårsperiod. Den 
säger inget om hur den explicita definitionen av säkerhetspolitik förändrats (annat 
än i den mån resonemangen avseende specifika sektorer kan sägas ingå i en 
sådan), eller vilka slutsatser som kan dras inför framtida säkerhetspolitiska 
analyser av svensk säkerhet.  
 
Hur bör då den svenska staten se på sin säkerhet? Hur - och mot vad - ska man 
upprätthålla den beredskap varje ansvarskännande statsmakt strävar att ha mot de 
hot som bedöms tillräckligt troliga eller farliga? Ja, på dessa, högeligen relevanta 
och intressanta, frågor kan denna uppsats inte svara. Häri ligger dess största 
begränsning men också dess eventuella förtjänst; Givet att inga objektivt faktiska 
hot någonsin föreligger blir varje ”identifiering av hot”, om än aldrig så 
konsensuell, ett politiskt ställningstagande med implikationer för både hur frågan 
behandlas och hur andra aktörer kommer att agera.83  
 

                                                 
81 Wæver 8. 
82 Fritt översatt efter Wæver 4.  
83 Wæver passim. 
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I den mån man, utifrån denna uppsats teorianknytning, ska tillåta sig att vara 
normativ över huvud taget, kan man konstatera att man som ”publik” (oavsett om 
man är riksdagsman eller inte) bör förhålla sig kritiskt granskande till hot som 
presenteras som existentiella och tarvande extraordinära åtgärder. En sådan - till 
det banala gränsande - slutsats, är alltså allt vad teorin i sig ger oss för framtiden. 
 
Mer substantiella slutsatser kan emellertid kanske dras utifrån den studie 
teorianknytningen i denna uppsats tillämpats på. Om nu den svenska säkerhets-
politiken efter det kalla kriget blivit mindre styrd av externa hot och mer styrd av 
egen politisk vilja borde det vara rimligt att anta att trenderna under den 
analyserade tioårsperioden har implikationer för hur vår säkerhetspolitik ”i och av 
sin tillämpning” kommer att definieras även i den nära framtiden. Detta då givet 
att denna frihet att själv forma sin säkerhetspolitik även fortsättningsvis upplevs 
föreligga. 
 

Statens säkerhet är något mer och något annat än summan av dess medborgares84. 
 

En övergripande trend som påvisats i kapitel 2 ovan rör referensobjekten. Från att 
i periodens början ha sett hoten rikta sig främst mot territoriet och vår 
självständighet ser riksdagen efterhand mer abstrakta referensobjekt, såsom 
identitet, som hotade. Även denna identitet blir, i sig, mindre knuten till staten 
Sverige under perioden.  

Identitet konstitueras i någon mening av att det finns en skillnad mellan mig 
eller oss och de andra. Medan denna skillnad i periodens början sades föreligga 
mellan ”oss svenskar” och omvärlden, var det i periodens slut vanligare att man 
med ”oss” avsåg invånare i Norden, Östersjöområdet eller Europa (i regerings-
förklaringen från 2001 avsågs rent av ”alla demokratiska krafter i världen”).  

Om de svenska statsmakternas uppfattning om kollektiv identitet går mot 
högre nivåer än statens, medan de svenska medborgarnas uppfattning om 
kollektiv identitet inskränker sig till statens nivå (eller rent av går mot lägre nivåer 
än så85), kan svensk säkerhetspolitik få legitimeringsproblem hos folket.  
 
En annan trend som påvisats i kapitel 2 är det allt aktivare svenska agerandet 
inom säkerhetspolitiken. I takt med att de externa hoten ansågs mindre akuta och 
säkerhetsbegreppet kunde vidgas från den, i svensk politik smått förstockade, 
militära sektorn öppnades möjligheter till en mer dynamisk syn på hur hot kunde 
förebyggas och åtgärdas. Yttersta tecknet på detta var kanske EU-
medlemskapet.86  

Det faktum att till och med den militära alliansfriheten officiellt ifrågasatts 
under perioden visar på att säkerhetiseringsteorins underförstådda tes om ”sektori-
ell överspridning” (där säkerhetiseringar inom en sektor också påverkar andra 
sektorer), kan sägas ha sin giltighet även i detta avseende. Dynamiken i andra 
sektorer möjliggjorde ett ifrågasättande av vad som blivit en nästan dogmatisk 
lösning i den militära. 
 
Om denna de svenska statsmakternas ökade aktivitet rörande säkerhetsfrågor, 
även på nivåer över statens, leder till att etablerade rutiner i högre grad uppfattas 
inte hålla måttet, föreligger en uppenbar fara för att allt fler frågor säkerhetiseras. 

                                                 
84 Fritt översatt efter Wæver 2. 
85 Vilket antyds i denna uppsats kapitel 2.5. 
86 Se denna uppsats kapitel 2.1. 
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Båda dessa potentiella vidareutvecklingar av i denna uppsats konstaterade trender 
kan, tillsammans eller var för sig, leda till ökad osäkerhet och är oaktat detta att 
betrakta som klart negativa. Båda tycks också bäst kunna motverkas genom den – 
”till det banala gränsande” – slutsats som här ovan drogs utifrån teorin; Vissa 
frågor kommer helt säkert för en ansvarskännande statsmakt, även i framtiden, att 
förtjäna att klassas som säkerhetsfrågor (och att därmed definiera den förda 
säkerhetspolitiken). För att kunna prioritera dessa frågor är det dock viktigt att, 
innan en sådan klassning görs, ha ställt frågan om vari det existentiella ligger och 
om det inte finns andra handlingsalternativ än det i säkerhetiseringsförsöket 
framförda. 
 
De metodologiska svagheter som berörts ligger främst inom det normativa 
området. Kompletteringar av denna uppsats skulle alltså kunna göras genom att 
med andra metoder tydligare värdera de bedömningar och ställningstaganden som 
gjorts och därvid skapa en grund för att kunna förbättra olika funktioner i 
framtiden. Sådana arbeten skulle dock bygga på så, från det i denna uppsats 
använda perspektivet, diametralt avvikande vetenskapsteoretisk grundsyn att de 
svårligen skulle kunna sägas bygga på, eller ha nytta av, denna uppsats. 

De förslag till fortsatt forskning man kan tillåta sig att ge i slutet av en sådan 
här uppsats skulle alltså inte rikta sig mot att söka klarlägga vilka hot som 
”faktiskt” riktade sig mot Sverige under perioden. Efter att därmed ha uteslutit 
”Hur” i triaden ”När-Var-Hur” återstår alltså ”Var” och ”När”: En komplettering 
av (slutsatserna i) denna uppsats skulle då kunna göras i två dimensioner: 
 
Först den rumsliga: En undersökning av hur en annan, jämförbar, stat har sett på 
sin säkerhet under samma period skulle, om den genomförs med samma metod, 
säkert påvisa en del intressanta skillnader och, kanske, likheter. Jämförelser med 
t.ex. Danmark eller Norge skulle med positivistiska metoder och med traditionella 
definitioner på säkerhetspolitik lätt bli som att jämföra äpplen med päron; 
olikheterna är så stora ”oss emellan” att slutsatserna troligen skulle bli svåra att 
”dra i botten”. Med ett (åtminstone förment) holistiskt synsätt på säkerhet och 
med en relativistisk metod skulle sådana jämförelser istället bli både mer 
inträngande och, säkert, intressanta. 
 
Den andra dimensionen är tidens: Att undersöka huruvida de svenska stats-
makternas uppfattning om ”kollektiv identitet” efter 2001 verkligen går mot högre 
nivåer än statens medan de svenska medborgarnas uppfattning inte gör det, och 
om detta i så fall medför att svensk säkerhetspolitik får legitimeringsproblem hos 
folket, skulle vara intressant. Vilka metoder som skulle lämpa sig bäst för detta 
kan naturligtvis diskuteras. De två sista av de tre delfrågorna i detta kan, kanske 
med fördel, angripas med positivistiska metoder (opinionsundersökningar 
avseende dylika frågor publiceras ju regelbundet), men den första torde lämpa sig 
väl även för mer hermeneutiska metoder. Varför inte, rent av, för någon slags 
kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys? 
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3.2 Sammanfattning 
 
Först ett konstaterande: Ett hot måste uppfattas av någon för att utgöra ”ett hot”. 
Definitionen av hot mot exempelvis en stat (och därmed också av dess säkerhet) 
utgörs därför av i vilken omfattning en ”tillräcklig publik” gör detta. Ordet 
”tillräcklig” är i detta sammanhang pudelns kärna och avser inte nödvändigtvis en 
viss mängd individer utan snarare den dignitet ”de övertygade” har. 
 
Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur de av Statsmakterna upplevda 
hoten mot staten Sverige har utvecklats, och därmed också ”hur säkert Sverige 
egentligen har varit”, under perioden 1991-2001. Eftersom någon uttömmande 
och objektiv beskrivning av detta är omöjlig att ge, har istället en relativistisk 
metod valts. Detta möjliggör uppsatsens syfte genom att en aktörs, i detta fall den 
svenska riksdagens, uppfattning om de hot och säkerhetsfrågor den ställts inför 
under perioden undersöks. Riksdagens kollektiva uppfattning betraktas alltså här 
som ”sanningen” avseende hur säker staten Sverige de facto har varit.  
 
Den teorianknytning som legat till grund för den använda metoden är 
socialkonstruktivistisk och utvecklad i Barry Buzans, Ole Wævers och Jaap de 
Wildes bok SECURITY - A New Framework for Analysis. Den har kallats 
”säkerhetiseringsteorin” och har två fundament av betydelse för denna uppsats: 
sektorsbegreppet och säkerhetiseringsbegreppet. 

Sektorsbegreppet bygger på att förståelsen av begreppet ”internationell 
säkerhet”, från att tidigare ha varit fokuserat på de politiska och militära 
sektorerna och den statliga nivån inom dessa, anammar ett holistiskt perspektiv 
som inlemmar också ekonomiska, samhälleliga och ekologiska frågor samt såväl 
över- som understatliga nivåer. I och med detta kan ”säkerhet” tyckas omfatta 
allting och därmed tappa sin betydelse, vilket avhjälps med det andra 
”fundamentet”. 

Säkerhetiseringsbegreppet är den mer konstruktivistiska dimensionen av 
teorin. ”Säkerhetisering” betecknar den process som består i att en fråga lyfts från 
den rutinmässiga behandlingen inom politikens byråkrati och med argument som 
handlar om överlevnad, därmed medges åtgärdande med extraordinära medel och 
metoder. Någon har alltså framlagt behov av och beviljats att på något sätt bryta 
mot regler eftersom det upplevdes vara existentiellt nödvändigt.  
 
I operationaliseringen av denna teori har en sjätte sektor, sektorn ”övrigt”, lagts 
till för att de fem ursprungssektorerna ska bli ömsesidigt uteslutande. Den metod 
som teorin i övrigt operationaliserats genom bygger på att innehållet i periodens 
regeringsförklaringar och i de partiledardebatter som genomförts snarast därefter, 
har kategoriserats i teorins fem sektorer samt i sektorn ”övrigt”. Därvid har 
respektive sektors kvantitativa utveckling under perioden kunnat identifieras och 
jämföras med övriga sektorer. Därefter har samma innehåll analyserats kvalitativt 
och kategoriserats avseende säkerhetsgrad, varvid ett antal säkerhetiseringar och 
säkerhetiseringsförsök, likväl som säkerhetsmässiga variationer i det språk som 
respektive sektorer behandlas i, har konstaterats. Avslutningsvis har ett antal 
trender avseende statens säkerhet under perioden identifierats och möjliga 
implikationer för tiden efter den studerade, beskrivits. 
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De två frågeställningar uppsatsen svarat på är: - på vilket sätt Riksdagens 
identifiering av hot mot staten och, därmed, dess i praktiken uttryckta definition 
av den svenska statens säkerhet, utifrån ett vidgat säkerhetsbegrepp har utvecklats 
under perioden 1991-2001, samt - om någon trend avseende denna utveckling kan 
identifieras och vilka implikationer detta, om så är fallet, kan ha för tiden efter 
den studerade perioden. 

Politikens innehåll, som detta kommer till uttryck i ett urval riksdags-
dokument, har utifrån det ovan beskrivna sektorsbegreppet under perioden en 
kvantitativ utveckling som beskrivs bäst i nedanstående diagram: 
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Ur diagrammet ovan kan man sammanfattningsvis och övergripande utläsa att: 
 

- Den politiska sektorns andel är som minst 1992. Sektorn har en avsevärt mycket 
större roll i debatterna än i regeringsförklaringarna under perioden; Efter att i 
periodens början ha ägnats cirka 15 % av utrymmet i såväl förklaringen som i 
debatten, minskar i periodens slut dess utrymme i förklaringarna till mindre än 
hälften medan det i debatterna mer än fördubblas. 

 

- Den ekologiska sektorns andel har under perioden varit relativt stabil Den var 
som störst 1991 och som minst 1995. Sektorns andel av regeringsförklaringarna 
är under perioden konstant större än dess andel av debatterna och i periodens 
början är denna skillnad som störst. 

 

- Den militära sektorns andel rör sig mellan 0,5 och 2 % med toppar i september 
1996 och 1997. Sektorn har en marginell del av partiledardebatterna där den får 
läsbara värden endast vid två tillfällen under perioden: 1996-1997 och 2001. 
2001 ägnas den 4 % av debatten, en klar toppnotering, men däremot endast fem 
ord (0 %) av regeringsförklaringen. 

 

- Den ekonomiska sektorns andel krymper under perioden. 1992 upptar den 30 % 
av regeringsförklaringen och debatten, men 2000-2001 endast cirka 5 %. När 
den runt 1992 får som mest utrymme tycks den påverka samtliga andra sektorer 
(förutom ev. den militära och sektorn ”övrigt”). 

 

- Den samhälleliga sektorns andel har en svacka mellan 1992 och 1993 men rör 
sig annars mellan 40 och 50 % med högsta värdet 1999. Detta gör den till den 
största sektorn och den växer dessutom under perioden.  

 

- Sektorn ”övrigt” har en ”toppnotering” 1993 då 30 % av utrymmet ägnades åt 
den. Annars är denna sektors storlek relativt jämn under perioden och rör sig 
mellan 15 och 20 %. 

Figur 5. De olika sektorernas genomsnittliga andelar av regeringsförklaringar och de parti-
ledardebatter som hållits närmast därefter 1991-2001.
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Om man, till detta, adderar en kvalitativ analys av empirin kan följande 
konstateras: 
 
Den politiska sektorn har en kvantitativ kulmen 1993-1995 då mycket av inne-
hållet handlade om EU-medlemskapet. Även rent kvalitativt utmärker sig denna 
fråga som den mest betonade; Följderna för vår suveränitet, våra grundlagar och 
vår bild i omvärldens ögon debatterades mycket. De argument för ett medlemskap 
som kom från framförallt statsministern själv grundades i att den ekonomiska 
krisen 1992 visat att statsmakterna behövde stärkas gentemot marknadskrafterna.  

Säkerhet inom den politiska sektorn rörde sig också främst om EU-frågan som 
aldrig säkerhetiserades (några extraordinära åtgärder efterlystes inte från någon 
aktör), men vars säkerhetsmässiga laddning inom samtliga sektorer ändå lyftes 
fram av såväl anhängare som av motståndare. EMU-frågan efterträdde i någon 
mån EU-frågan när väl EU-medlemskapet 1995 var ett faktum. Den ärvde också 
några av de argument som hade använts i EU-debatten, men den blev under 
perioden aldrig lika omfattande och kontroversiell. Att den ändå debatterades i 
termer från både den ekonomiska och den politiska sektorn visar att den hade 
visst genomslag. Även om sektorn inte innehåller säkerhetiserade frågor måste 
dess ”säkerhetsmässiga laddning”, på grund av debatterna kring EU och EMU, 
anses ha ökat under perioden. 
 
Den ekologiska sektorn ägnas stort utrymme i periodens början men sedan allt 
mindre. Samma utveckling kan identifieras rent kvalitativt; Från att ha beskrivits 
som ödesfrågor med åtgärdslistor kopplade till varje enskilt hot, behandlas 
miljöfrågor efterhand som betydligt mindre akuta och miljöhänsyn istället som 
något som regelmässigt bör inarbetas i all verksamhet. Regeringsförklaringarna 
ägnar konsekvent sektorn mycket större uppmärksamhet än partiledardebatterna 
gör och oppositionen tycks inte motverka den avmattning som sektorn visar under 
hela perioden. 

Säkerhet inom den ekologiska sektorn är alltså ständigt avklingande under 
perioden. Kärnkraftsavvecklingen är länge ett undantag från detta men även 
denna försvinner ur empirin mot periodens slut. Avsäkerhetiseringen av sektorn 
under perioden är tydlig och kanske inte heller, ens ur miljöpartiets perspektiv, 
vare sig oavsiktlig eller negativ; Säkerhetisering kan leda till teknokrati (som gör 
sektorn obegriplig och ointressant för gemene man) och en alltför tillfällig 
uppmärksamhet, med åtgärder och beslut som ger en falsk bild av att problemet är 
löst. 
 
Den militära sektorn ägnas litet utrymme i såväl regeringsförklaringar som 
partiledardebatter. I periodens början sågs fortfarande Försvarsmakten och ”dess 
styrka” som föranledda av ett externt militärt hot. Efterhand ändras detta och inga 
formuleringar om styrka förekommer efter 1994 (förutom helt tillfälligt när 
allianstillhörighet diskuteras enligt nedan). Istället betonas besparingar och 
omställning mot nya uppgifter som det centrala. Internationella militära insatser 
omtalas runt 1996 i termer från denna sektor men nämns annars huvudsakligen i 
termer av solidaritet och internationellt renommé. 

Säkerhet inom den militära sektorn är naturligtvis en ännu mindre kategori. 
Det mest anmärkningsvärda inslaget här är den debatt om NATO-anslutning som 
togs upp 1996. Statsminister Göran Persson tog då upp att folkpartiledaren vid 
annat tillfälle hade uttalat att det, eftersom Sverige inte längre kunde försvara sig 
militärt, var dags att diskutera ett övergivande av den militära alliansfriheten och 
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ett närmare samarbete med NATO. Folkpartirepresentanten var vid denna debatt 
inte förberedd på att diskutera frågan vilket statsministern, i någon mån, 
utnyttjade för att avfärda den såsom försvagande för omvärldens syn på vår 
annars tydliga säkerhetspolitiska linje.  
 
Den ekonomiska sektorn har en kvantitativ kulmen 1991-1993 då mycket av 
innehållet ägnades den kris landet befann sig i. Naturligtvis är detta också den 
viktigaste tiden under perioden ur ett rent kvalitativt perspektiv. 1994 kan den 
kvantitativa storhetsperioden för sektorn sägas vara över och 1997 förklaras, även 
i kvalitativt hänseende, att krisen är över. Då efterträds emellertid formuleringarna 
om krisen av de om EMU vilket ger sektorn en viss uppgång kvantitativt såväl 
som kvalitativt. Övergripande har dock sektorn efter 1993 avsäkerhetiserats 
successivt. 

Säkerhet inom den ekonomiska sektorn kretsar naturligtvis kring krisen runt 
1992. Denna kris möjliggör också en tydlig säkerhetisering: samarbetet mellan 
den borgerliga regeringen och det socialdemokratiska oppositionspartiet. Med det 
ekonomiska och akuta hotet mot Sveriges självständighet som motiv gick man 
förbi såväl de berörda utskotten, som själva riksdagen och kortslöt därmed i 
någon mån den demokratiska processen. Denna säkerhetisering har också 
implikationer på ett flertal andra frågor under perioden vilket visar på dess stora 
betydelse. 
 
Den samhälleliga sektorn visar en tydlig brytpunkt vid EU-inträdet 1995. Då 
tycks begreppen kultur och identitet förändras från det ”homogent svenska” till 
något annat och mer heterogent. Även medborgarbegreppet får efterhand vidare 
betydelse än det juridiska och till staten knutna begrepp det är i periodens början. 

Säkerhet inom den samhälleliga sektorn är till stor del en frukt av detta; 1996 
säkerhetiserar regeringen rasism och främlingsfientlighet som ett hot som kan 
bryta sönder samhället (då alltså inte enbart, eller kanske ens huvudsakligen, det 
svenska samhället). Inför detta hot tar man sig sedan en internationell ledarroll för 
utbildning, forskning och hågkomst av Förintelsen. 
 
En annan fråga inom denna kategori är den debatt som 2001 fördes avseende 
USA:s respektive FN:s roller i kampen mot terrorism. Det ifrågasättande av 
legitimiteten i USA:s agerande i Afghanistan som delar av riksdagen framförde 
gavs då en säkerhetsmässig laddning genom att statsministern hävdade att en enad 
front mot terrorismen var viktigare än ”partiträtan” och att sprickor i denna enade 
front skulle riskera att försvaga FN. Detta försök till att dämpa debatten 
misslyckades dock. 
 
Sektorn ”övrigt” har sitt främsta berättigande i kvantitativt perspektiv eftersom 
det knappast går att se några mönster eller samband avseende denna sektors 
kvalitativa innehåll. Mycket av innehållet är sådan polemik som inte kunnat 
sorteras in under övriga sektorer, men merparten är utvikningar och formalia. 
Ingendera kategorin är av intresse för denna uppsats. 
 
Säkerhetiseringarna under perioden är få och relativt kortlivade vilket kan ses som 
ett tecken på att Riksdagen är så ”sunt kritisk” gentemot säkerhetiseringsförsök 
som man enligt teorianknytningen bör vara. Tecken finns dock på att Riksdagen 
av sina medlemmar har upplevts för trög när snabba beslut behöver tas, varför risk 
ändå kan finnas för att alltför många frågor säkerhetiseras alltför lätt. 
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Av de resonemang kring säkerhet som förts ovan kan konstateras att ”stats-
interna” frågor generellt dominerat säkerhetsagendan. I perioden början har hoten 
företrädesvis varit externa, t.ex. de militära kapaciteterna i det kollapsade Sovjet-
unionen eller den internationella lågkonjunkturen (men bemötts med interna 
lösningar) men efterhand har interna hot, såsom rasism och externa lösningar, 
såsom EU-medlemskap, istället blivit vanligare. Inledningsvis var också referens-
objekten mer konkreta, territoriet eller självständigheten, medan de i perioden slut 
blir alltmer abstrakta; demokratin eller vår kollektiva identitet. 

Analogt med de ”mer externa” lösningar Riksdagen i senare hälften av period-
en finner på säkerhetsfrågor, har en ökad benägenhet till aktivt agerande avseende 
förebyggande och åtgärdande av säkerhetsfrågor identifierats.  
 
Två möjliga implikationer för tiden efter den studerade har utifrån detta 
konstaterats:  
• Svensk säkerhetspolitik kan få legitimeringsproblem hos folket om Riksdagens 

referensobjekt går från statens nivå , ”unit-nivån”, och uppåt och blir mer och 
mer abstrakta – t.ex. insättande av svenska resurser för att skydda ”EU:s kollek-
tiva identitet” – medan de av folket prioriterade, och rent av ”accepterade”, 
referensobjekten rör sig allt mindre i nivåerna ovanför ”sub-unit-nivån” och 
istället fokuserar på den egna etniska minoriteten eller t.o.m. individen. 

 

• Antalet säkerhetiserade frågor i Riksdagen kan öka om Riksdagen upplever sig 
”för trög” samtidigt som man, enligt ovan, agerar alltmer aktivt avseende sin 
säkerhet. Till detta bidrar naturligtvis också att man, enligt föregående punkt, tar 
in allt fler områden och därmed allt fler grupperingar som potentiella 
referensobjekt.  

 
För att avslutningsvis återvända till uppsatsens inledning och frågan om Sverige 
2001 var (eller upplevdes vara) mindre hotat än Sverige 1991, blir svaret med 
nödvändighet flerdelat och komplicerat: Antalet säkerhetiserade frågor och 
sektorer i tioårsperiodens början är fler än i dess slut. De säkerhetiserade frågorna 
och de upplevda hoten under början av nittiotalet var också mer konkreta och 
uppenbart existentiella än de i slutet. Av detta skulle man, av framförallt 
kvantitativa orsaker, kunna dra slutsatsen att Sverige blivit säkrare efterhand. 

Å andra sidan kan man utifrån samma empiri dra rakt motsatt slutsats. Medan 
hoten i periodens början var påtagliga, och ”säkerhet” därmed kunde skapas 
medelst lika påtagliga åtgärder, är de mer abstrakta hoten i periodens slut svårare 
att bemöta på ett synbart, eller ens skenbart, effektivt sätt. Av detta skulle man, av 
mer kvalitativa orsaker, kunna dra slutsatsen att osäkerheten under perioden 
tvärtom blivit större.  
 
Ett ”nygammalt” säkerhetsdilemma har därmed fötts: Genom att identifiera och 
försöka skydda oss mot de nya hoten skapar vi dem också. Eftersom såväl dessa 
hot som skyddet mot dem är så svåra att kvantifiera kommer dock skydds-
åtgärderna svårligen att skapa den (känsla av) säkerhet som de gamla hotens 
motåtgärder kunde skapa; Strävan efter ökad säkerhet skapar ökad osäkerhet. 
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Better Safe than Sorry 
- On Swedish security, after the cold war. 

Abstract 
Sweden has been said to have become increasingly safe, security policy-wise, during the 1990s. 
At the same time there has been an increased focus on a widened security concept, which could 
well mean an enlarged variety of threats and, thus, a potentially larger insecurity. This essay 
analyses the evolution of the Swedish Parliament´s discourse on state security during the period 
1991-2001. The documentary research of the essay is carried out through a quantitative as well as 
a qualitative content analysis of the government declarations with their successive party leader 
debates from the period. The theoretical framework this analysis is performed within, is the 
social constructivist theory of Buzan, Wæver and de Wilde on a widened security concept and 
“securitization” of political issues.  

The analysis shows that issues within the military, ecological and economical sectors are 
security laden at the beginning of the period but that these sectors are subsequently desecuritized. 
Issues within the political and societal sectors are on the other hand given an enhanced value, 
security wise, during the period. Three points of issue illustrating this are specifically pointed out 
as threats to security during the period and are, consequently, also sifted out in the qualitative 
part of the analysis: The environmental pollution and the financial crisis at the beginning of the 
period and racism/xenophobia towards the end of it. The EU membership in the middle of the 
period also manifests itself as having substantial impact on security.  

Sweden is, in the analysis, shown to have become safer in respect of external and tangible 
threats but increasingly unsafe in respect of internal, more abstract, ones. Since these threats, and 
the measures taken against them, are more difficult to quantify, Sweden’s overall security as a 
state (or, more specifically: the security perceived by the Parliament) from this perspective, and 
in contradiction to what was referred in the first sentence of this abstract, has de-creased during 
the period.  

Two possible future implications have, by way of conclusion, been identified:  
- The amount of issues that the Swedish Government authorities, in explicit terms, regard as 

threats to state security may prove to increase as the definition of its reference objects widens 
from the national state and its citizens, and, parallel to this; 

- Swedish security policy may, for much the same reasons, get problems of legitimacy among its 
people. 

 

Key words: Sweden, the Swedish Parliament, security, securitization, the 1990s. 
 


