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Sammanfattning 

Sverige som land säger sig idag ha förändrat sin politik ifrån en neutralitetspolitik till en 

solidaritetspolitik. I studier tidigare gjorda för den tid Sverige hade en uttalad 

neutralitetspolitisk linje inom säkerhetspolitiken sågs en bakomliggande solidaritet ligga i det 

dolda. Det denna studie syftar till är genom en analys av den politiska diskursen ta reda på 

huruvida Sverige kan sägas ha lämnat sin neutralitetspolitik och fullt ut gått över till en 

solidaritetspolitik.  

För att ta reda på detta genomförs en fallstudie med ett fall av svensk säkerhetspolitik. Fallet 

består av det nordiska samarbetet sett från svensk politisk synpunkt. För att kunna anlysera 

solidaritet kontra neutralitet används teorierna neoliberalism och neorealism som ett medel för 

att tolka Sveriges politiska drivkraft i samarbetet. Neoliberalism i studien står för solidariteten 

och neorealism står för den gamla politiska linjen av neutralitetspolitik och nationellt intresse 

för landet i det främsta rummet. De texter som analyseras i studien är regeringens skriveleser 

om det nordiska samarbetet från år 2008 - 2014 samt artiklar där svenska politiker uttalar sig 

om det nordiska samarbetet idag, 2014. Tidsepoken som analyseras är vald utefter att det 

nordiska försvarssamarbetet, Nordefco, som skrev under och antogs år 2009 samt den 

nordiska solidaritetsförklaringen år 2011.   

Efter genomförd analys och diskussion visar studien att Sverige som land till stor del 

anammat en solidaritetspolitik och en vilja att utveckla denna vidare. Dock ses genomgående 

mellan åren en kvarlevande tradition av den gamla politiska linjen om en neutralitetspolitik 

och en vilja att sätta det egna landets intressen först. Den största förändring ses i de flesta av 

analyspunkterna ske mellan år 2008 och år 2010 d.v.s. efter Nordefco:s införande i Norden. 

Sveriges ses ha en solidarisk utveckling i sin säkerhetspolitiska linje även om det ännu finns 

en bit att gå för att nå ända fram till att säga att landet fullt ut anammat en solidaritetspolitik. 
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1. Inledning  

Sverige har under de senaste årtiondena förändrat sin säkerhetspolitik. Sverige har gått från 

neutralitetspolitik med en doktrin som riktats mot ”alliansfrihet i fred syftandes till neutralitet 

i krig”
1
 till att utformat ett en allianspolitik gentemot EU och de nordiska länderna.

2
  

Ett nordiskt samarbete har i olika utformningar funnits sedan långt tillbaka, mestadels vad 

gäller internationella fredssamarbeten. Det nordiska rådet bildades år 1952 och samarbetet 

fick därmed en mer politisk och institutionell struktur. Det var dock svårt för de nordiska 

länderna att etablera ett samarbete mellan dess försvarmakter och på en säkerhetspolitisk nivå 

på grund av att det Kalla kriget utbröt. Under Kalla kriget hade de nordiska länderna olika 

förhållningssätt gentemot stormakterna i öst och väst. Detta resulterade i att ett vidare 

samarbete på detta plan inte fortskred. De nordiska länderna har dock haft och har en 

gemensam grundsyn i sitt stöd för folkrätt, mänskliga rättigheter och det internationella stödet 

och dess insatser.
3
  

Idag har samarbetet utvecklats vidare och år 2013 överlämnades en skrivelse om ett utrikes-, 

säkerhets-, och försvarspolitiskt nordiskt samarbete inklusive krisberedskap. Denna ligger till 

grund för en ambition att utöka och fördjupa samarbetet för att nå en högre militär förmåga 

för Sverige och Norden.
4
 Samarbetet kallas Nordefco (Nordic defence cooperation/Nordiskt 

försvarssamarbete) och etablerades den 4 november 2009.
5
 Med det nordiska samarbetet ses 

en möjlighet till bättre försvarsförmåga, högre uthållighet och detta till lägre kostnader. 

Frågor som diskuteras inom ramen för samarbete är även de gemensamma strategiska frågor 

som finns, däribland den fortsatta utvecklingen av ett samarbete mellan Norden och de 

baltiska länderna.
6
 

I samband med Nordefco år 2009 antogs en solidaritetsförklaring gentemot andra länder som 

ingår i EU (Europeiska unionen) samt de nordiska länderna. I denna bestäms att Sverige ej 

skall ha ett passivt agerande i händelse av ett angrepp mot eller en katastrof i något av dessa  

                                                 
1
 Dalsjö, Robert (2010). Kap. 4 Från neutralitet till solidaritet: Omgestaltningen av Sveriges säkerhetspolitik 

efter det kalla kriget. I Engelbrekt & Ångström (red) Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Norstedts 

Juridik AB. s. 77f 
2
 Ibid 77f 

3
 Doeser F., Petersson, M och Westerberg J. Inledning. I Doeser, F., Petersson M. och Westerberg, J. (red) 

Norden mellan stormakter och fredsförbund; nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa. 

Santérus Academic Press. s. 19-22   
4
 Regeringens skrivelse 2013/ 14:90. Nordiskt samarbete 2013. 

5
 http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO 

6
 Regeringens skrivelse 2013/ 14:90. Nordiskt samarbete 2013. 
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länder och att Sverige förväntar sig samma beteende från övriga länder som täcks av 

solidaritetsförklaringen. Denna solidaritetsförklaring kompletteras även av en förstärkt 

nordisk solidaritetsförklaring som skrivs under av samtliga nordiska länder år 2011. Denna 

säger att de nordiska länderna skall handla i en anda av solidaritet vad gäller säkerhets- och 

utrikespolitiska utmaningar.
7
 I den nordiska solidaritetsförklaringen har alla de nordiska 

länderna gått med på att vid begäran från det krisdrabbade landet i fråga ”bidra med relevanta 

medel”.
8
   

Nordiskt försvarssamarbete/Nordic Defence Cooperation 

Under ett ministermöte den 4 november 2009 etablerades ett samförstånd och samarbete 

kallat Nordefco. Samarbetet är en vidareutveckling och hopslagning av tre tidigare 

försvarssamarbeten inom Norden. Nordefco är ett samarbete mellan alla de fem nordiska 

länderna och syftar till att stärka medlemsländernas nationella försvarsförmåga samt att 

utforska samverkanseffekter och underlätta för gemensamma internationella beslutstaganden.
9
   

Nordefco som organisation är aktuell för samtliga delar inom försvarsmaktens verksamhet. 

Exempel på verksamhet inom försvarsmakten som påverkas av Nordefco är: 

 Övningsverksamhet och utbildning 

 Material och materialanskaffning 

 Internationella insatser 

 Logistik 

 Operativ verksamhet bl.a. inom sjö- och luftövervakning
10

 

År 2011 fastslogs även den nordiska solidaritetsförklaringen. Ett komplement till de 

ytterligare solidaritetsavtal som finns inom de nordiska länderna med bl.a. NATO och EU.   

Solidaritetsförklaringen säger att de nordiska länder skall hjälpa varandra med de medel som 

krävs vid begäran av det kris- eller krigsdrabbade landet i fråga.
11

 

                                                 
7
 Regeringens skrivelse 2012/ 13:112. Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive 

krisberedskap. s. 5 
8
 Ibid s. 6 

9
 http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO 

10
 http://www.regeringen.se/sb/d/11886/a/141669 

11
 http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/2013-en-foer-alla-alla-foer-en 
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1.1 Problemformulering 

I boken Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen diskuteras Sveriges väg i 

säkerhetspolitiken, från en neutralitetspolitik till en solidaritetspolitik.  

Dess analys visar på att Sverige under Kalla kriget inte enbart höll sig till en neutralitetspolitik 

utan i det dolda hade en baksida. En ytterligare väg att gå i händelse av regelrätt krig mellan 

öst och väst, där skulle Sverige ta en aktiv del i säkerhetspolitiken och överge sin 

neutralitetspolitik och alliera sig med västvärlden. Det kan därför inte sägas att 

solidaritetspolitiken direkt ersatt neutralitetspolitiken utan snarare att den befintliga politiken 

flyttades till en annan arena, den öppna.  

Det skulle kunna vara på samma sätt nu som när neutralitetspolitiken under Kalla kriget hade 

den aktiva delen i säkerhetspolitiken. Skillnaden i dagens samhälle skulle då vara att nu står 

solidaritetspolitiken i centrum.
12

  

Gällande det Nordiska samarbetet finns historiska händelser där Sverige utlovat sin hjälp till 

de nordiska grannländerna för att sedan i sista stund dra sig ut. Detta för att sätta sin egen 

säkerhet i det främsta rummet.
13

 Det betyder således att det finns en spänning mellan det 

nationella intresset och det nordiska gemensamma samarbetet.  

I debatten om den svenska solidariteten finns två huvudinriktningar. Den ena sidan menar att i 

och med att Sverige skrivit under flera solidaritetsförklaringar har landet tagit ett slutgiltigt 

beslut. Att Sverige som land erkänt en säkerhetspolitisk koppling till de andra nordiska 

länderna samt EU-länderna. Den andra sidan av debatten ser solidaritetspolitiken som ett 

snedsteg i Sveriges säkerhetspolitik och menar på att det som uttalats och skrivits inte bör tas 

som något slutgiltigt utan ses som något övergående.
14

  

 I den diskussion som nämns ovan menas det på att om ett regelrätt krig mellan öst och väst 

brutit ut skulle Sverige lämnat sin neutralitetspolitik och tagit sida och därav anammat en 

solidaritetspolitik trots den tydligt uttalade neutralitetspolitiken. Detta väcker frågan om 

dagens situation. Finns neutralitetspolitiken kvar inunder skrivningarna om soldiaritet och det 

nordiska samarbetet? 
 

                                                 
12

 Engelbrekt, Kjell. Ångström Jan (2010). Kap. 11. Svensk säkerhetspolitik i omdaning. I Engelbrekt & 

Ångström (red) Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Norstedts Juridik AB. s. 240ff 
13

Dalsjö, Robert (2010). Kap. 4 Från neutralitet till solidaritet: Omgestaltningen av Sveriges säkerhetspolitik 

efter det kalla kriget. I Engelbrekt & Ångström (red) Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Norstedts 

Juridik AB. s. 77f. 
14

 Ibid  
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1.2 Syftesformulering 

 I studien kommer den politiska diskussionen i politiska texter om det nordiska samarbetet 

analyseras utifrån ett perspektiv av neorealism och neoliberalism. I analysen kommer 

neorealism stå för den gamla skolan, det vill säga neutralitetspolitik och sätta sina nationella 

intressen först medan neoliberalism kommer att stå för solidaritetspolitiken. Att använda det 

nordiska samarbetet som ett fall av svensk säkerhetspolitik anses lämpligt då landets politiska 

linje studeras och det nordiska samarbetet vilar på en grund av solidaritet via dess 

solidaritetsförklaring. Genom denna studie vill författaren se om det i politiska texter går att 

skönja övergången från neutralitet till solidaritet i den svenska säkerhetspolitiken.    

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att anlysera den säkerhetspolitiska diskursen och ta reda på huruvida 

Sverige kan sägas ha lämnat sin neutralitetspolitik och fullt ut övergått till en 

solidaritetspolitik. 

1.4 Frågeställning  

 Har Sverige, efter Nordefco:s införande, förändrat sin säkerhetspolitiska drivkraft i 

det nordiska samarbetet? Och om så är fallet, på vilket sätt?  

Politisk drivkraft i denna studie syftar till en solidaritets- eller neutralitetspolitik som drivkraft 

i den svenska säkerhetspolitiken. 

1.5 Metod 

Studien är uppbyggd som en fallstudie med ett fall av svensk säkerhetspolitik. Fallet som valt 

för studien är det nordiska samarbetet då detta är en aktiv del i den svenska säkerhetspolitiken 

och sägs vila på en grund av solidaritet mellan de nordiska länderna.   

Metoden som kommer användas för att besvara frågeställningarna i studien är en kvalitativ 

textanalys av dokument och artiklar. Dokumenten och artiklarna är skrivna av politiska 

aktörer och består av regeringspropositioner och skrivelser samt uttalanden från politiska 

individer.  

I det första skedet av studien kommer de teorier som ska användas för analys och slutsats 

beskrivas. Teorierna består av neoliberalism och neorealism. Dessa teorier har valts då de 

båda teorierna visar på olika drivkrafter inom säkerhetspolitiken och kan kopplas gentemot 

neutralitet och solidaritet. Teorierna används som verktyg att förstå och analysera den svenska 
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säkerhetspolitiken och därigenom kunna utröna vilken politik som driver Sverige i det 

nordiska samarbetet. Teorierna skiljer sig som skrivet ovan från varandra och fokuserar på 

olika förutsättningar och anledningar till samarbeten mellan länder på en säkerhetspolitisk 

arena. Teoriernas olika drivkrafter kommer att hjälpa till vid analysen i syfte att förstå 

Sveriges säkerhetspolitik och i vilken riktning den pekar. En teori är en hjälp att förstå varför 

någon eller något agerar på ett visst sätt i olika situationer.
15

 I teoriavsnittet i studien kommer 

neorealism och neoliberalism att operationaliseras till analysverktyg.  Därefter analyseras de 

valda politiska dokumenten och artiklarna i en kvalitativ textanalys.  

För att besvara frågeställningen kommer den kvalitativa textanalysen utgå ifrån politiska 

dokument under en tid av år 2008 till år 2014. Tidsperioden som kommer att analyseras har 

valts på grund utav bland annat
16

 Nordefco:s införande i Norden år 2009 och den nordiska 

solidaritetsförklaringen år 2011. Där ses exempel på att Sverige bör anammat en 

solidaritetspolitik till skillnad från den gamla säkerhetspolitiska linjen om en 

neutralitetspolitik.
17

 Frågeställningen kommer även att besvaras med en kvalitativ textanalys 

utav den svenska regeringens senaste proposition angående det Nordiska samarbetet samt 

uttalanden om det samma i artiklar från svenska politiker under år 2014 och det senare 

halvåret av år 2013. Denna text och dessa artiklar har valts för att få den mest aktuella synen 

till frågeställningens besvarande.  

Slutligen kommer resultaten av textanalysen diskuteras och analyseras utefter 

frågeställningen.  

Metoden kvalitativ textanalys har valts i denna studie då det är en lämplig metod när 

materialet och data som analyseras är rikhaltigt och detaljerat.  Metoden medger även att det 

finns en möjlighet för alternativa förklaringar. En kvalitativ forskning ger utrymme och 

tolerans för tvetydligheter och motsägelser. En kvalitativ studie har även större möjlighet än 

andra metoder att hantera komplexa studier och situationer.
 18 

                                                 
15

 Rourke, J. International politics on the world stage. 12
th

 ed. Boston: McGrawHill, 2008.s.22 
15

 Ibid s.18 
16

 Sverige fastslog år 2009 förutom medlemskap I Nordefco ett medlemskap i den solidaritetsförklaring gällande 

alla EU- länder samt de nordiska länderna. att Sverige inte skall stå passivt om andra länder hoas av angrepp, och 

att de förväntar sig samma av de andra medlemsländerna om landet hotas.   
17

 Dalsjö, Robert (2010). Kap. 4 Från neutralitet till solidaritet: Omgestaltningen av Sveriges säkerhetspolitik 

efter det kalla kriget. I Engelbrekt & Ångström (red) Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Norstedts 

Juridik AB. s. 61f 
18

 Descombe, M. Forskningshandboken; för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. Uppl. 

Lund: Studentlitteratur 2009 s. 398  
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1.6 Material 

Under detta kapitel kommer det material som används under analysen redogöras för samt 

kommer en förklaring om varför dessa texter valt för analys.  

Regeringens skrivelse 2008/ 09:90 Nordiskt samarbete 2008: 

Denna skrivelse är den första i kronologisk ordning som analyseras. Då det nordiska 

försvarssamarbetet Nordefco som diskuterats ovan infördes år 2009 används denna skrivelse 

från 2008 för att få en bild av den svenska politiska drivkraft som låg till grund för samarbetet 

innan Nordefco:s införande.   

Regeringens skrivelse 2010/ 11:90 Nordiskt samarbete 2010: 

Denna skrivelse är vald som en del av analysen då det är den närmst kommande skrivelse från 

regeringen efter Nordefco:s införande. Skrivelsen för år 2009 har ej tagits med i studien då 

författaren vill se om en förändring skett efter införandet och valt skrivelsen från år 2010 då 

införandet hunnit slå i kraft.   

Regeringens skrivelse 2012/ 13:90 Nordiskt samarbete 2012: 

Skrivelsen från år 2012 har valts att tas med i analysen av två olika anledningar. Den första 

anledningen är att år 2011 skrivs den nordiska solidaritetsförklaringen på av samtliga nordiska 

länder och här finns en möjlighet att utröna om någon förändring från den politiska sidan syns 

efter denna. Den andra anledningen är att mellan år 2008 och år 2014 få ett regelbundet 

analysmaterial för att stärka studien i sin analys.  

Regeringens skrivelse 2012/ 13:112 Nordiskt utrikes- säkerhets- och försvarspolitiskt 

samarbete inklusive krisberedskap: 

Denna skrivelse är vald då den behandlar de säkerhetspolitiska frågorna inom det nordiska 

samarbetet på en djupare nivå. Tidigare år fanns inte denna typ av skrivelse utan en djupare 

analys från den svenska regeringen sida angående det nordiska samarbetet ägde rum år 2012.   

Regeringens skrivelse 2013/ 14:90 Nordiskt samarbete 2013: 

Denna skrivelse är vald p.g.a. att detta är den senast utkomna skrivelsen av det nordiska 

samarbetet och används i studien till att kunna analysera var den svenska säkerhetspolitiken 

står i dag och hur den förändrats fram till idag. 
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Artikel i tidningen: Folk och försvar, En viktig del i det nordiska samarbetet, skriven av 

Försvarsminister Karin Enström. Publicerad den 11 november 2013 

Artikel i tidningen: Svenska Dagbladet, Samarbeten stärker vår försvarsförmåga, skriven av 

Försvarsminsiter Karin Enström och Utrikesminister Carl Bildt. Publicerad den 12 feb år 

2014: 

Dessa två artiklar används i analysen för att ge en större tyngd i analys och slutsats angående 

hur den svenska säkerhetspolitiska drivkraften ser ut idag. Artiklarna är skriva under den 

andra halvan av 2013 samt under 2014 vilket gör den relevanta för studien. Författarna till 

artiklarna är två viktiga politiker inom den svenska säkerhetspolitiken och ämnet på 

respektive artikel behandlar det nordiska samarbetet.  

1.7 Käll- och metodkritik 

De källor som främst kommer at användas i denna studie är öppna officiella dokument i form 

av regeringspropositioner. Nyhetsartiklar skrivna av svenska politiker kommer även de att 

analyseras och böcker som behandlar aktuella teorier och de säkerhetspolitiska aspekterna 

kommer att användas i studien. 

I en kvalitativ studie av skriftliga källor finns fyra grundpelare för att fastställa en texts 

validitet. Dessa fyra består av: 

 Autenticitet, är dokumentet det ursprungliga och är det äkta? 

 Trovärdighet, stämmer innehållet? Vilket är syftet med dokumentet och vem har 

skrivit det? 

 Representativitet, är dokumentet det ursprungliga eller har det redigerats senare? 

 Innebörd, är dokumentet tydligt? Finns det mycket skrivet mellan raderna som gör 

dokumentet svårtolkat?
19

  

Regeringspropositionerna valideras som tillförlitliga och är hämtade från den svenska 

regerings hemsida, denna antas ha en hög trovärdighet. Därav kan texterna valideras som äkta 

och ej som förfalskade uppgifter. Propositionerna är skrivna av den svenska regeringen och är 

lätta att läsa och följa. Vid en analys av detta kommer det som skrivs tolkas och analyseras 

gentemot två teorier. Svårighetsgraden på att hitta det som är skrivet mellan raderna är svårt 

att utläsa. De som analyseras är argument, direkta eller indirekta kopplade till de olika 

                                                 
19

 Descombe, M. Forskningshandboken; för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. Uppl. 

Lund: Studentlitteratur 2009. s.301f 
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teorierna. Frågan om något finns skrivet mellan raderna i punkten innebörd tas i beaktande 

under analysen, d.v.s. analysen inbegriper även det implicita i externa och inte enbart det som 

uttrycks explicit.    

I de tidningsartiklar som kommer att användas i studien ligger fokus enbart på politiska 

uttalanden för att minimera påtryckning och egna åsikter utifrån den tidning som publicerat 

källan. Här finns dock en risk för att vinkling ändå kan ha skett. 

De böcker som använts i studien är väl utarbetad litteratur som använt i tidigare studier, 

forskningsfrågor och undervisning på högskolor. De bedöms därmed ha en hög trovärdighet 

och antas ha granskats i tidigare fall.  

I en kvalitativ forskning studeras oftast ett mindre fall som sedan överförs och generaliseras 

till något större. I och med detta uppstår frågan om det är möjligt att generalisera utifrån en 

smal detaljerad undersökning upp till ett större sammanhang. Genom att på en detaljerad nivå 

studera ett fall ses fler detaljer vilket främjar möjligheten till att generalisera och kunna 

överföra slutsaser till andra frågor av samma karaktär.
20

 I denna studie som består av ett fall 

av svensk säkerhetspolitik kommer i slutsatsen analysen av det nordiska samarbetet 

generaliseras upp till svensk säkerhetspolitisk linje. 

Studien genomförs under en begränsad tidsperiod och därför har avgränsningar gjorts. I en 

kvalitativ analys finna alltid en risk för att slutsaten blir för enkel.
21

 För att undvika detta 

kommer denna forskning till den del det går att undvika att förenkla frågorna för mycket.  I en 

kvalitativ textanalys finns även risken att delar av texten lyfts ur sin kontext i analysen. Detta 

kan bidra till att aspekter och svar undertolkas i slutsatserna.
22

 Det är därför centralt att 

analysera texterna på djupet för att se de säkerhetspolitiska aspekterna i större kontext. Det 

finns ingen forskning som är helt oberoende av författarens ”jag” och dess åsikter. Vid 

genomförande av en forskning krävs att författaren har detta i åtanke och ständigt arbetar för 

att minska sin egen tanke i resultaten.
23

  

                                                 
20

 Descombe, M. Forskningshandboken; för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. Uppl. 

Lund: Studentlitteratur 2009 s. 382f 
21

 Ibid s. 399f 
22

 Descombe, M. Forskningshandboken; för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. Uppl. 

Lund: Studentlitteratur 2009 s.399f 
23

 Ibid s.399 
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1.8 Avgränsningar 

Denna studie kommer att avgränsas till politiska texter och ställningstaganden. Studien 

kommer att utgå ifrån en svensk politisk kontext angående det nordiska samarbetet. 

Det Nordiska samarbetet avgränsas till försvars- och säkerhetspolitik samt till de delar som 

gäller militära angelägenheter. Studien kommer därav inte ta upp andra delar av det nordiska 

samarbetet såsom t.ex. handel och kulturella samarbeten. Studien kommer inte heller ta upp 

andra nordiska länders syn på samarbetet utan fokus läggs på den svenska synen. 

Valet att inte ta med och analysera andra länders syn på det nordiska samarbetet samt andra 

arenor som innefattas av samarbetet kan bidra till att aspekter på det nordiska samarbetet 

förloras och överses.   

Studien är avgränsad till att analysera och diskutera utvecklingen i de politiska texter som 

finns angående det nordiska samarbetet från år 2008 till år 2013/2014. Avgränsingen 

angående tidsintervallets början år 2008 är valt p.g.a. Nordefco:s införande år 2009, detta i 

förhoppning att se om en utveckling skett efter Nordefco:s införande. Valet av att som sista år 

analysera och diskutera år 2013/2014 är att använda det senast utkomna alstret från regeringen 

angående det nordiska samarbetet. 

Denna avgränsning kan komma att påverka slutresultatet. Om en tidsperiod valts som 

inkluderade den tid då Sverige var uttalat neutralt kunde en större förändring eventuellt setts 

tydligare.    

Teorierna i studien avgränsas till neorealism och neoliberalism. Detta då dessa är två teorier 

inom ämnet säkerhetspolitik som lämpar sig bra för denna studie då de ses ha olika drivkrafter 

för samarbeten och därav kan bidra till att skönja den troliga övergången från neutralitet till 

solidaritet.  

Denna avgränsning smalnar av studien och kan bidra till ett resultat som blir smalare än om 

fler teorier vävts in i studien.     

1.9 Tidigare forskning  

Forskningsläget angående det Nordiska samarbetet är gott. Litteratur angående det nordiska 

säkerhetspolitiska samarbetet är t.ex. boken Norden mellan stormakter och fredsförbund – 

Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa där författarna frågar sig 

om det finns en säkerhetspolitisk modell för Norden? Samt vilka internationella och nationella 
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faktorer har verkat positivt eller negativt för det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbetet. För att besvara sin frågeställning diskuteras Nordens samarbetsutveckling från 

Napoleonkrigens slut fram till idag.
24

 Skillnaden på studien i boken från den som genomförs i 

denna uppsats är dock att boken ser till ett mer historiskt perspektiv. Dess slutsats angående 

Sveriges påverkansfaktorer till ett samarbete är till största del dess bristande ekonomiska 

försvarssituation och dess nuvarande begränsade militära styrkor.
25

 Likt boken kommer denna 

studie ta sitt avstamp i sin analys i teorierna neoliberalism och neorealism som beskrivs mer 

ingående i kapitel 2. I denna studie används bokens syn av neoliberalism kopplat mot 

solidaritet och neorealismen kopplat mer mot neutralitetspolitiken. Detta används som ett 

ytterligare belägg i denna studie för de generaliseringar som görs angående teorierna och 

politiken i analysen och analysverktyget. Boken syftar till att se vad som är det drivande 

frågorna som gjort att Sverige befinner sig i ett nordiskt samarbete, dess ringa styrkor och 

dess bristande försvarsekonomiska situation. Skillnaden i denna studie är här ses inte till vilka 

faktorer som bidrar till det ena eller andra utan fokus ligger på vilka politiska drivkrafter som 

driver det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet från Sveriges sida.   

I boken Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen
26

 diskuteras begreppen och 

utvecklingen från neutralitet till solidaritet. Denna bok är gemensamt skriven av ledande 

forskare inom svensk säkerhetspolitik och genomsyras av övergången från en svensk 

neutralitetspolitik till en solidaritetspolitik. Bokens forskning och dess slutsatser menar på att 

en solidaritetspolitik måste föras som ensam politik, att behålla neutralitetspolitiken eller delar 

av denna ter sig omöjligt att sammanföra med en solidaritetspolitik. Boken talar om 

medlemskap i EU, Lissabonfördraget och Sveriges medverkan i internationella insatser som 

tydliga exempel på att Sverige i nuläget (2010) bedriver en solidarisk säkerhetspolitisk linje. 

Samtidigt som det argumenterar för detta finns en röd tråd i boken syftandes till Sveriges 

integritet, dess politiska självständighet och Sveriges vilja att alltid se till folkets välfärd. 
27

 

Kopplat mot neorealism som i denna studies analys kopplas till den gamla skolan av svensk 

säkerhetspolitik, neutralitet och egenintresse ryms begrepp som innefattar viljan att bibehålla 

en stats integritet och dess territorium och sätta dess befolknings väl i det första rummet. Först 

efter detta uppnåtts kan landet se till andra länders situation. Detta skulle kunna innebära ett 

                                                 
24

 Doeser, F., Petersson, M. Westerberg, J. Norden mellan stormaker och fredsförbund: Nordiskt 

säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa. Stockholm: Santérus Academic Press, 2012 
25

 Ibid s. 273f 
26

 Engelbrekt, K., Ångström J. Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. 1. Uppl. Stockholm: Norstedt 

juridik, 2010 
27

 Engelbrekt, Kjell. Ångström Jan (2010). Kap. 11. Svensk säkerhetspolitik i omdaning. I Engelbrekt & 

Ångström (red) Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Norstedts Juridik AB. s. 238ff  
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argument för att säkerhetspolitiken inte ska ses som svart eller vit, att det mellan de två 

extrema säkerhetspolitiska linjerna finns ett gränsland. Finns möjligheten att blanda de två 

synsätten, och var på denna säkerhetspolitiska linje befinner sig Sverige? Tvärtom Engelbrekt 

och Ångström frågar sig denna studie inte om de två synsätten kan kombineras utan snarare 

hur de ter sig tillsammans, då de både säkerhetspolitiska linjer infinner sig vid samma tillfälle.   

Ämnet ter sig intressant för forskare på skilda nivåer. Allt från nivån på de forskare som 

skapat böckerna som beskrivs ovan till studenter som funnit intresse i ämnet. Exempel på 

studentuppsatser som skrivits inom området är: Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt 

instrument -En studie om synen på det militära försvarets roll som maktmedel under kalla 

kriget och idag
28

 av Kim Henriksson (Försvarshögskolan) är ett exempel där problematiken 

diskuteras. Studentuppsatser som genomförts inom ramen för det Nordiskt samarbetet är t.ex. 

Nordiskt försvarssamarbete – En ny företeelse eller en fortsättning på det som tidigare ägt 

rum i hemlighet?
29

 av Mikael Båverud. En del i Båveruds studie innefattar de drivkrafter som 

styrt det nordiska samarbetet under kalla kriget och idag, dess motiv.  

Även då mycket forskning gjorts inom området svensk säkerhetspolitik och det nordiska 

samarbetet har inga fallstudier gjorts i ämnet.  I denna uppsats kommer därför en fallstudie 

genomföras för att tillföra ytterligare forskning och kunskap i ämnet.   

2. Teori 

2.1 Inledning Teori 

I denna studie kommer analysen utgå ifrån från två teorier. Teorierna som kommer behandlas 

i kommande avsnitt är neorealism och neoliberalism. Teorierna utgår i grunden från klassisk 

realism och klassisk liberalism. Då de gamla och nya skolorna av teorierna i några avseenden 

går hand i hand kommer vissa stycken av teorin även nämna de klassiska skolorna. 

Teorierna som valts till studien är utvalda då det är två teorier som lämpar sig väl för att söka 

svaret på studiens frågeställning. De två teorierna visar på två olika riktningar och drivkrafter 

inom säkerhetspolitiken och gör dessa lämpliga för analysen av studien. De två teorierna står 

emot varandra då realpolitiken utgår ifrån att politiken är maktkamp med nationella 

                                                 
28

 Henriksson, K. Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt instrument – En studie om synen på det militära 

försvarets roll som maktmedel under kalla kriget och idag (2013)  
29

 Båverud, M. Nordiskt försvarssamarbete – En ny företeelse eller en fortsättning på det som tidigare ägt rum 

(2013)  
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konkurrerande säkerhetsintressen medan den liberala, idealistiska politiken inriktar sig på att 

förändra den internationella politiken till förmån för stabilitet och färre konflikter mellan 

stater. Detta bör enligt liberalismen göras genom att skapa fler internationella samarbeten i 

olika former.
30

 

2.2 Neorealism  

I realism och neorealism står det nationella intresset i centrum för den politik som drivs. I 

dessa teorier ses världen som en anarkistisk plats och teorierna tror därför på den 

darwinistiska skolan, den starkaste överlever.
31

 

I en internationell anarkistisk struktur saknas en gemensam internationell centralmakt som 

innehar ett våldsmonopol och som styr och reglerar gemensamma lagar och avtal.
32

 

Neorealism är en teori som utmynnat från den klassiska skolan om realism. Inom dessa två 

teorier finns grundläggande likheter men de skiljer sig åt på vissa punkter.
33

 I denna studie 

kommer neorealism ligga till grund för analysen.  

Realism säger att världspolitiken drivs av ett konkurrensmässigt självintresse. Den menar på 

att förhållanden mellan länder styrs av en maktkamp att bevara och skapa militär makt och 

ekonomisk stabilitet. De ser säkerhetspolitik som en kamp mellan de olika länderna i 

världspolitiken. Inom realismen ses kampen om makt som ett nollsummespel. Nollsummespel 

innebär att en vinst av något slag för ett land automatiskt ger en förlust för ett annat land. När 

det talas om bakomliggande orsaker till konflikter i världspolitiken skiljer sig den klassiska 

realismen syn ifrån den neorealistiska synen. Den klassiska realismen menar att konflikter 

uppstår i att människan i sin natur har en mörk sida och därav inte går att lita på. Med 

utgångspunkt i detta säger realismen därför att det ej går att lita på andra länder och 

befolkningen hos dessa, att detta är den bakomliggande orsaken till att länder hamnar i 

konflikt med varandra.
34

  

Neorealismen menar till skillnad från den klassiska realismen att de bakomliggande orsakerna 

till konflikter ligger i den anarkistiska strukturen i det internationella samhället. Med detta 

                                                 
30

 Doeser F., Petersson, M och Westerberg J. Inledning. I Doeser, F., Petersson M. och Westerberg, J. (red) 

Norden mellan stormakter och fredsförbund; nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa. 

Santérus Academic Press. s. 23 
31

 Rourke, J. International politics on the world stage. 12
th

 ed. Boston: McGrawHill, 2008.s.22 
32

 Doeser, F., Petersson , M. & Westerberg, J. Norden mellan stormakter och fredsförbund: Nordiskt 

säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa. Stockholm: Santérus Academic Press, 2012 s. 24 
33

 Rourke, J. International politics on the world stage. 12
th

 ed. Boston: McGrawHill, 2008 s.21 
34

 Ibid. s. 20f 
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menar neorealismen att varje land är sin egen chef. Alla länder har sina egna regler och varje 

land ser till sitt eget bästa. Teorin menar på att då det inte finns ett en bestämmande 

centralmakt för hela världen ser var land till sitt eget bästa och förlitar sig enbart på sina egna 

resurser och förmågor i en konfliktsituation.
35

   

Denna teori säger att varje land sätter sitt eget land främst och först efter att de egna intressena 

är säkrade kan hänsyn tas till andra länders behov och välfärd. Detta grundas i tanken att inget 

land hjälper ett annat om egenintresse inte finns på agendan. Realismen tror på en politik som 

består av en maktbalans. Teorin menar på att inget land eller mellanstatssamarbete skall ha en 

större makt än det egna landet.
36

 Enligt den realistiska skolan kan stater som inte har 

tillräcklig militärt styrka för att skydda sin egen stat alliera sig med andra stater. Antingen i en 

mellanstatlig militär allians som står emot fienden alternativt bilda en allians med det land 

som utgör det största hotet mot det egna landet.
37

    

2.3 Neoliberalism 

Liberalism och neoliberalism i kontrast till realism tror på att länder kan finna och utarbeta 

gemensamma intressen och därefter samarbeta för att uppnå önskad effekt och stabilitet. 

Liberalismen står för samarbeten, för att arbeta med internationella relationer och att följa 

internationell lag.
38

 

Liberalism menar på att människor kan finna liknande intressen mellan länder och därav 

uppnå ett hållbart samarbete. Då liberalismen ser ett samarbete som något positivt finns det 

även en tro att makt-balansen kan lösas utan ett nollsummespel, att det kan finns situationer 

där flera parter vinner utan att någon får stå tillbaka för dess framgång.
39

 

I likhet med realism är även liberalism indelad i två skolor. Den klassiska liberalismen och 

neoliberalism. Liberalismen i sin helhet har ett mer optimistiskt synsätt än realism, inom 

liberalismen talas det om en global värld och specifikt om att det gynnar länder och dess 

befolkning att samarbete med andra för att uppnå en fredligare omvärld.
40
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Neoliberalism står till viss del på samma sida som neorealism vad gäller världen som ett 

anarkistiskt samhälle och att detta är orsaker till konflikter runt om i världen. Teorin håller 

dock inte med om att världen är anarkistisk till samma höga grad som neorealismen menar. 

Neoliberalismen ser istället att det är staters komplexa självständighet som i slutändan orsakar 

konflikter. Med detta menas att stater och länder i vår tid är samanknutna i så många olika 

aspekter som bland annat handel, ekonomi och sociala sammanhang att detta teoretiskt bör 

minska konflikter dem sinsemellan. På grund av dessa komplexa stater skapas flera starka 

internationella organisationer och lagar som jobbar med att hantera de starka band som knyts 

mellan stater. Detta i sin tur medför att det aktivt försöker minska vidden av ett anarkiskt 

samhälle. Det är inom denna utveckling neoliberalismen ser orsaken till att konfliker uppstår 

mellan stater.
41

 

Inom liberalism och neoliberalism används inte gärna militära medel om detta inte görs i 

självförsvar eller genom beslut från högre instanser som t.ex. FN (Förenta Nationerna) 

gällande mänskliga rättigheter. Liberalismen ser den egna välfärden nära knuten till 

omvärlden, i motsats till realismen ser liberalismen inget hinder för de egna nationella 

intressena genom att hjälpa andra nationer runtomkring det egna landet. Liberalismen står för 

att kämpa för en mänskligare värld och tror att för att uppnå detta måste länder ge upp en del 

av sin suveränitet till internationella organisationer.
42

 De liberala säkerhetsstrategierna vilar 

på en förhoppning av internationell solidaritet och en stabilare världsbild.
43
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2.4 Sammanställning av teorier 

Inom de olika teorierna finns till viss del likheter. En av de största likheter som existerar 

mellan neoliberalism och neorealism är att världen är ett anarkistiskt samhälle på vilket båda 

teorierna bygger. Båda teorierna söker i grunden en fredligare omvärld men ser vägen dit på 

skilda sätt.  

 Neorealism Neoliberalism 

Mänsklig natur Pessimistisk: människans 

självintressen och dess 

tävlingsinriktan 

Optimistisk: människans 

förmåga till ett gott samarbete 

Centrala begrepp Makt, konflikt Samarbete, självständighet 

Politisk ståndpunkt Nollsumme-spel Icke-nollsumme-spel 

Orsak till konflikt Stater som bedriver 

motstridiga egenintressen 

Avsaknad av internationell 

centralmakt som styr 

konkurens mellan stater 

Bästa väg mot fred Åstadkomma maktbalans Åstadkomma självständighet, 

samarbete och följa 

international lag 

Moral Nationens intresse som 

nationens moraliska 

nödvändighet 

Definiera och följa 

gemensamma moraliska 

standarder 

Politiska förskrifter Se till själv-intresse, 

utöka/behålla sin makt 

Samarbeta för att uppnå 

gemensamma intressen/ 

solidaritet 

Tabell 1
44

 

  

                                                 
44
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4. Analys 

4.1 Analysverktyg 

Som teorierna tolkats i denna studie kommer i analysen den neoliberalistiska skolan stå för 

den mer solidariska ståndpunkten. Detta då liberalism och neoliberalism sätter en tilltro till 

internationell solidaritet för att uppnå en bättre och stabilare omvärld.
45

  

Realism och neorealism kommer att stå för den gamla svenska politiken. Även då den 

realistiska skolan från fall till fall visar sig stå positiv till samarbeten av olika slag är detta 

p.g.a. vinster för den egna staten. Neorealism står den till högsta grad för att sätta det egna 

landets intressen i centrum. Detta innebär att även i de fall samarbeten existerar finns dessa 

för att skapa en bättre maktposition för den egna staten.
46

 Ytterligare belägg för sådana 

antaganden som ovan kommer från boken Norden mellan stormakter och fredsförbund: 

Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa där det talas om neutralitet 

och egenintressen inom ramen för realism och neorealism.
47

 

För att genomföra en analys har de två teorierna operationaliserats ner till fem kategorier som 

används till analysverktyg. Analyspunkterna har valts utifrån de olika teorierna där de största 

skillnaderna mellan dem ses. De analysverktyg som kommer användas för att besvara 

frågeställningarna ovan är: 

 Moral 

 Intressen  

 Politisk ståndpunkt 

 Politiska förskrifter 

 Alliansargument  

Moral: Moralen för de två olika teorierna vrider sig mot två skilda håll. Neoliberalismen står 

för att definiera och följa internationella gemensamma moraliska standarder medan 

neorealismen ser nationens intresse som nationens moraliska nödvändighet.
48
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Intressen: Neoliberalismen arbetar för gemensamma intressen i ett fredssökande syfte medan 

neorealismen istället har sitt nationella intresse i att skapa en maktbalans och se till nationens 

ekonomska intressen.
49

  

Politisk ståndpunkt: I denna punkt ställs nollsummespel och icke-nollsummespel emot 

varandra där neoliberalism säger att maktbalans kan uppnås utan detta medan neorealisterna 

menar att världen som plats styrs av ett nollsummespel.  

Politiska förskrifter: Realism ser här till självintresse syftande till att utöka/behålla sin makt 

i världssamhället. Liberalism ser istället ett samarbete för att uppnå gemensamma intressen 

och tror på solidaritet som en grundpelare i politiken.
50

  

Alliansargument: Inom de båda teorierna finns i olika mån en positiv syn på samarbeten 

mellan stater. Det som skiljer de båda åt är argumenten för ett samarbete. Inom liberalismen 

och neoliberalism ser man internationella samarbeten som en nödvändighet för att uppnå en 

stabilare och fredligare omvärld. I realism och neorealism ser man i stället en allians som ett 

medel att uppnå en högre militär styrka och stabilitet då det egna landet är för svagt samt att 

uppnå en maktbalans som syftar till fred och stabilitet.
51

    

  

                                                 
49

 Doeser, F., Petersson, M. & Westerberg, J. Norden mellan stormakter och fredsförbund: Nordiskt 

säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa. Stockholm: Santérus Academic Press, 2012. S. 24f 
50

 Se tabell 1. 
51

 
51

 Doeser F., Petersson, M och Westerberg J. Inledning. I Doeser, F., Petersson M. och Westerberg, J. (red) 

Norden mellan stormakter och fredsförbund; nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa. 

Santérus Academic Press. s. 22ff 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2014-05-25 

OP 11-14 

21 

 

4.1.1 Sammanställning av analysverktyg 

 Neoliberalism Neorealism 

Moral Definiera och följa 

gemensamma internationella 

moraliska standarder 

Nationens intresse som 

moralisk nödvändighet 

Intressen Internationella gemensamma 

intressen syftande till att 

skapa en stabilare omvärld 

Skapa en militär makt och se 

till nationens ekonomiska 

intressen 

Politisk ståndpunkt Icke-nollsumme-spel Noll-summespel 

Politiska föreskrifter Uppnå gemensamma 

intressen och solidaritet 

Syfte att utöka/behålla makt 

Alliansargument Uppnå en fredligare omvärld 

och främja gemensamma 

intressen 

Medel för att uppnå en större 

militär makt 

Tabell 2 

I det valda materialet som analyseras och granskas eftersöks meningar och citat som har 

koppling till de fem analyspunkter beskrivna ovan, ordagrant eller innehållande en 

undermening som kan kopplas mot de olika teorierna.  

I analysen kommer de kapitel och artiklar som skrivits om det nordiska säkerhetspolitiska 

samarbetet att läsas och analyseras. De citat som väljs att visas nedan är de som är typiska för 

åsikterna inom just det år som analyseras och används i studien för att exemplifiera den 

politiska linjen vid en viss tidpunkt.   

4.2 Analys av Frågeställning  

För att få en sammanhängande bild av utvecklingen av det nordiska samarbetet kommer 

regeringens skrivelser angående det nordiska samarbetet från år 2008, 2010, 2012, 2013 samt 

skrivelsen Nordiskt utrikes- säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive 

krisberedskap 2012 analyseras. 
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Moral 

2008 

”Det nordiska samarbetet har en bred folklig förankring och vilar på en grund av 

gemensamma demokratiska värderingar”
52

 

I dokument från 2008 framgår det främst att det nordiska samarbetet existerar på grund av en 

gemensam bild i frågan om värderingar. Detta kan kopplas till den neoliberalistiska synen på 

begreppet moral. Att ett samarbetes grund bygger på gemensamma internationella 

värderingar. I detta fall ses den internationella arenan i form av de nordiska länderna.  

2010  

”Att samverka, knyta kontakter och utbyta information med våra nordiska 

grannländer är viktigt för Sverige och en god nordisk tradition”
53

 

I regeringens skrivelse från 2010 är detta det närmsta det går att hitta något som kan kopplas 

mot analyspunkten moral. Här kan begreppet tradition diskuteras. Tradition definieras som det 

sociala arv som överlämnas från släkte till släkte. Inom begreppet tradition ryms ord som 

synsätt, värderingar, tro och idel.
54

 Detta citat ihopkopplat med betydelsen för ordet tradition 

ger en neoliberalistisk vinkel av begreppet.  

2012 

”Den starka värdegemenskap som Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 

delar i frågor som demokratifrämjande, upprätthållande av internationell rätt, 

inklusive mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor, internationellt 

utvecklingsarbete inklusive humanitär bistånd och långsiktig utveckling avspeglas 

även i de nordiska ländernas utrikespolitik”
55

  

Vid noggrann läsning av skrivelserna skrivna under 2012 om det nordiska samarbetet är 

detta vad som kan tolkas mot punkten moral. Här visas en grund i samma värderingar, 

ett likadant synsätt på moraliska frågor i hela Norden som senare visar sig i dess 

utrikespolitik. Detta kopplas direkt mot neoliberalism. 

                                                 
52

 Regeringens skrivelse 2008/ 09:90 Nordiskt samarbete 2008 s. 3 
53

 Regeringens skrivelse 2010/ 11:90 Nordiskt samarbete 2010 s. 3 
54

 http://www.ne.se/tradition/330245 
55

 Regeringens skrivelse 2012/ 13:112 Nordiskt utrikes- säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive 

krisberedskap s.4 
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Utveckling  

Från år 2008 till år 2012 ses ingen större förändring i punkten moral i det nordiska samarbetet. 

Samarbetet har under dessa år genomsyrats av gemensamma värderingar och nordisk 

tradition. I denna analyspunkt har den neoliberalistiska teorin genom åren varit bärande.  

Intressen 

2008  

”Så länge samarbetet utgör ett mervärde vill Sverige se ett så långt gående 

nordiskt samarbete som möjligt”
56

 

Här ses en vilja att samarbete dock inte på bekostnad av det egna landet. Sverige som land 

sätter indirekt upp ett krav på mervärde för den egna staten och utifrån detta tas beslut om 

samarbetet skall fördjupas vidare. Detta går in under neorealism. Att se till landets egna 

intressen först i ett samarbete.   

”Ambitionen är att ytterligare fördjupa och bredda samarbetet att i syfte att stärka 

den militära förmågan till nationell och internationell krishantering”
57

 

”Det närmare samarbete mellan försvarsmakterna ska … bidra till en 

effektiviserad resursanvändning, bredd i den militära förmågan liksom förbättrad 

internationell samverkansförmåga mellan försvarsmakter”
58

   

I dessa två citat visas till en del ett syfte att stärka upp det nationella försvaret, detta 

tillsammans med att samarbetet skall bidra till effektiviserad resursanvändning och skapa 

bredd i den militära förmågan ses som neorealistisk. Tanken med att förbättra den 

internationella krishanteringen samt att förbättra samverkansförmågan mellan de olika 

förvarsmakterna ses istället som neoliberalistisk. Här finns alltså en blandning av de två 

teorierna. 

  

                                                 
56

 Regeringens skrivelse 2008/ 09:90 Nordiskt samarbete 2008 s. 18 
57

 Regeringens skrivelse 2008/ 09:90 Nordiskt samarbete 2008 s. 17 
58

 Regeringens skrivelse 2008/ 09:90 Nordiskt samarbete 2008 s. 18 
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2010 

”Nordiskt samarbete skall leda till att upprätthålla bredd i den militära förmågan 

och till förbättrad, internationell förmåga till samverkan. Detta för att stärka 

ländernas möjligheter att främja gemensamma intressen och bidra till säkerhet och 

stabilitet såväl globalt som i Europa, men också i vårt närområde och på vårt eget 

territorium”
59

 

Ovan omnämns Sveriges intressen både till att öka säkerheten för landet och dess territorium 

samt på den internationella arenan. Det som ses i skrivelsen som pekar i en neorealistisk 

riktning är intresset av att upprätthålla bredden i den militära förmågan samt syftet att öka 

säkerheten på eget territorium.  I ovanstående citat finns även syner från den neoliberalistiska 

skolan där regeringen säger att samarbetet skall leda en ökad internationell förmåga och bidra 

till stabilitet och säkerhet i omvärlden. I denna analyspunkt för 2010 ses därför en tvådelad 

syn utifrån teorianalysen.     

2012 

”Samarbetet stärker också våra möjligheter att tillsammans främja gemensamma 

intressen och bidra till säkerhet och stabilitet såväl globalt och i Europa, som i vårt 

närområde och på vårt eget territorium”
60

  

Denna del av skrivelsen kan delas upp mellan de två teorierna. Den neorealistiska teorin 

där fokus ligger på att skapa en större säkerhet på eget territorium och den 

neoliberalistiska teorin att ska fred i omvärlden, i detta fall bidra med säkerhet och 

stabilitet globalt och inom Europa.    

”Samarbetet påverkar säkerheten i vårt närområde positivt”
61

 

Här ses ett tydligt exempel utifrån neorealism, att samarbeta för att uppnå något för sin egen 

stat, i detta fall att samarbetet syftar till ökad säkerhet för Sverige och dess närområde.  

  

                                                 
59

 Regeringens skrivelse 2010/ 11:90 Nordiskt samarbete 2010 s. 13 
60

 Regeringens skrivelse 2012/ 13:112 Nordiskt utrikes- säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive 

krisberedskap s.14 
61

 Regeringens skrivelse 2012/ 13:112 Nordiskt utrikes- säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive 

krisberedskap s. 14 
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Utveckling  

Under år 2008 ses en stor del av neorealistiskt tänkande. Det finns några argument som 

stödjer teorin om neoliberalism men argument såsom att Sverige kräver ett mervärde för att 

fortsätta samarbetet väger tungt åt den motsatta sidan. Även under 2010 finns spår av båda 

teorierna men tyngden för de neorealistiska argumenten minskar. De finns där men i en 

mindre laddad version och verkar en större neoliberalistisk syn ses ha smugit sig in i 

skrivelsen. År 2012 fortsätter i samma andra som år 2010. De delar som kan kopplas emot 

neorealism är de som syftar till ökad säkerhet inom landets närområde och dess eget 

territorium. Kvantitativt talas det mer syftet att skapa fred, stabilitet och säkerhet i vår 

omvärld.  

Den största förändringen sker mellan år 2008 och 2010 då det syns en förminskning i den 

neorealistiska ståndpunkten och tyngden i dess argument. 

Politisk ståndpunkt 

2008 

Under 2008 inträffade Georgienkrisen. Krisen och dess påverkningar inom utrikes- och 

säkerhetspolitiken diskuteras. Detta bidrar till att skrivelsen genomsyras av 

solidaritetsdiskussioner och olika hjälpmedel. Det upplevs inte finnas några spår av tankar på 

ett nollsummespel i skrivelsen och denna analyspunkt bedöms därför som neoliberalistisk. 

2010 

Liksom 2008 års skrivelse ses inga tecken på att ett nollsummespel skulle ligga till grund för 

det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. Så även här bedöms denna punkt vara 

styrd utifrån en neoliberalistisk anda.  

2012 

Under 2012 syns samma tendenser i de båda skrivelser som tidigare år. Det finns inga spår av 

ett tankesätt om världen som ett nollsummespel. Även om Sverige ser fördelar för det egna 

landet får dessa inte på bekostnad av ett annat. En klar neoliberalistisk syn på nollsummespel. 
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Utveckling  

Den politiska ståndpunkten har från 2008 till 2012 varit konstant. Dock kan sägas att inget 

specifikt skrivits om Sveriges syn på nollsummespel som världssyn. Den slutsats som dragits 

om Sveriges politiska ståndpunkt är en tolkning av författaren efter att läst och analyserat de 

olika skrivelser som ligger till grund för studien. I denna analyspunkt har inga indikationer 

funnits som visar på att Sverige skulle se världen som ett nollsummespel. Därav har punkten 

genomsyrats av en neoliberalistisk anda.     

Politiska föreskrifter 

2008 

”Samarbetet utgår från gemensamma mål och intressen samt militär förmåga, 

angivna av respektive lands förmåga, angivna av respektive lands regering”
62

 

Samarbetet sägs här vara styrt av gemensamma mål och intressen för de nordiska länderna 

samt att samarbetet är uppbyggt utifrån de olika ländernas förmågor, vad dess regeringar visar 

på att de kan bidra med. Detta visar på en tanke om solidaritet och respekt gentemot varandras 

olika förmågor och vikten av dess gemensamma intressen. Kopplat till analyspunkten 

politiska föreskrifter ses en tydlig neoliberalistisk grund. 

2010 

”Sverige har tillsammans med övriga nordiska länder visat stor solidaritet, både 

politiskt och ekonomiskt, med Island under finanskrisen”
63

  

”Samarbetet utgår från gemensamma mål och intressen”
64

 

Båda dessa delar ur skrivelsen tyder på en tanke om solidaritet och att jobba gemensamt 

för att uppnå mål och intressen för de anknutna länderna i samarbetet. Att länderna 

samarbetar för att uppnå en solidaritet och har gemensamma intressen de arbetar för 

visar på en tydlig neoliberalistisk syn på samarbetet.  

  

                                                 
62

 Regeringens skrivelse 2008/ 09:90 Nordiskt samarbete 2008 s. 18 
63

 Regeringens skrivelse 2010/ 11:90 Nordiskt samarbete 2010 s. 4 
64

 Regeringens skrivelse 2010/ 11:90 Nordiskt samarbete 2010 s. 13 
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2012 

”Under 2012 har det nordiska försvarspolitiska samarbetet fortsatt att fördjupas … 

genom praktiskt samarbetet stärka ländernas möjligheter att främja gemensamma 

intressen och bidra till säkerhet och stabilitet”
65

 

”Det nordiska försvarssamarbetet stärker den militära förmågan till nationella och 

internationella insatser, vilket i sin tur stärker gemensamma möjligheter att främja 

våra intressen och bidra till säkerhet och stabilitet såväl globalt som i Europa, men 

också i vårt närområde och på vårt eget territorium.
66

  

Säkerhet och stabilitet i vårt närområde tas upp i båda ovanstående utdrag från 

skrivelsen och lutar därmed mot den neorealistiska skolan. I andra delar av samma citat 

talas det om att bidra och skapa säkerhet och stabilitet globalt och att främja ländernas 

gemensamma intressen, detta visar på en neoliberalistisk syn av samarbetet. 

Utveckling  

Under denna punkt ses en annorlunda utveckling än för ovanstående. År 2008 och år 2010 

vilar argumenten för de politiska föreskrifterna på neoliberalistiska argument. År 2012 

smyger sig mer neorealistiska argument in i texten som analyserats. Där skrivs om stabiliteten 

och säkerheten i närområdet som en viktig del i det nordiska samarbetet.  

Den största skillnaden som uppmärksammats i texterna ligger mellan år 2010 och år 2012, 

från en mer neoliberalistisk syn till att delar av den neorealistiska skolan kommer in.   

Alliansargument  

2008 

”Nationell handlingsfrihet och beslutanderätt över operativ förmåga bibehålls”
67

 

I detta utdrag från regeringens skrivelse läggs vikten på att även då det finns ett etablerat 

samarbete bibehåller var land sin nationella beslutanderätt över den operativa förmågan. Detta 

visar på att trots att samarbetet existerar och utvecklas vill var land ändå vara sin egen chef 

vad gäller den operativa förmågan och insatsen, en neorealistisk synvinkel på samarbetet.  

                                                 
65

 Regeringens skrivelse 2012/ 13:90 Nordiskt samarbete 2012 s. 14 
66

 Regeringens skrivelse 2012/ 13:90 Nordiskt samarbete 2012 s. 15 
67

 Regeringens skrivelse 2008/ 09:90 Nordiskt samarbete 2008 s.18 
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”Stödinsatser och från de nordiska grannländerna har gjorts för att hjälpa den 

isländska regeringen”
68

 

Detta citat tillsammans med flera av de ovanstående för år 2008 visar även på en 

neoliberalistisk syn av samarbetet. Stödinsatser genomförda av solidariska skäl efter 

finanskrisen 2008 och ett samarbete syftande till att öka möjligheterna till en 

internationell krishantering finns att utläsa i skrivelsen. 

2010 

”Det betonas att nordiskt samarbete i en anda av solidaritet för att möta 

utmaningarna inom utrikes- och säkerhetspolitik är naturligt med tanke på 

ländernas geografiska närhet och gemensamma intressen”
69

  

Här påpekas att det nordiska samarbetets grundpelare är solidaritet. Att detta är naturligt 

med tanke på ländernas närhet till varandra och dess gemensamma intressen. Detta 

tillsammans med citatet från punkten intressen för 2010 där det menas på att ett 

samarbete existerar till stor del för att bidra till säkerhet och stabilitet globalt riktas mot 

neoliberalistiska alliansargument.  

”Samarbetet innebär bl.a. gemensamma anföranden i FN-forum”
70

 

I detta uttalande menas det på att Sverige tillsammans med andra har en större möjlighet 

att få sin röst hörd i internationella stora organisationer som t.ex. FN då ett samarbete 

finns än landet stått ensamt. Detta kan kopplas till argumentet att uppnå en större makt, 

det vill säga en neorealistisk synvinkel. 

2012  

”Ett närmre nordiskt samarbete kan bidra till att vi får ett större genomslag än vad 

som är möjligt var och en för sig”
71

 

Inom neorealism talas det om egenintresset, samarbete som möjlighet att skaffa en 

landet en större makt i omvärlden. I skrivelsen ses det nordiska samarbetet här som ett 

                                                 
68

 Regeringens skrivelse 2008/ 09:90 Nordiskt samarbete 2008 s. 17 
69

 Regeringens skrivelse 2010/ 11:90 Nordiskt samarbete 2010 s. 12 
70

 Regeringens skrivelse 2010/ 11:90 Nordiskt samarbete 2010 s. 12 
71

 Regeringens skrivelse 2012/ 13:112 Nordiskt utrikes- säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive 

krisberedskap s.4 
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verktyg att få större genomslag i det internationella samhället. Ett tydligt exempel på 

vad neorealisterna talar då de diskuterar alliansargument.  

”Den nordiska solidaritetsförklaringen från år 2011 kan ses som ett uttryck för de 

nordiska ländernas vilja och intresse att i en solidarisk anda samverka, bidra med 

relevanta medel och möta gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska 

utmaningar”
72

 

I detta uttalande ses motsatsen till citat innan. Här talas om solidaritet som grund, att 

hjälpa varandra och möta utmaningar tillsammans. Detta är en av grundpelarna i 

alliansargument för den neoliberalistiska skolan och citatet faller därav in under denna 

kategori av teori.   

Utveckling  

Under år 2008 finns den en större kvantitet av uttalanden vilandes på solidaritet och ett syfte 

att skapa säkerhet och stabilitet globalt, ett neoliberalistiskt perspektiv. Det finns exempel 

såsom det ovan där stödinsatser och hjälp getts till Island under krisen. Dock talas det om att 

landet ifråga behåller beslutsrätt och handlingsfrihet över den operativa förmågan. Detta är ett 

enda uttalande i skrivelsen och intryckt bland övriga syftande mot solidaritet och 

internationell krishantering. Även om utdraget i sig inte är stort läggs stor vikt på denna 

neorealistiska tanke av författaren. Att inte vilja samarbeta vad gäller operativ förmåga och 

släppa på sin handlingsfrihet i förmån för ett samarbete vägs som ett tungt neorealistiskt 

argument. År 2010 skriver de politiska texterna om att samarbetet skall ske i en solidarisk 

anda, att man vill uppnå en stabilare omvärld och fler liknande argument direkt kopplade mot 

neoliberalism. Neorealistiska argument kan liksom för år 2008 urskiljas även här. Dock 

ändrar de neorealistiska argumenten karaktär. I denna skrivelse sägs ingenting om landets 

handlingsfrihet eller att dess operativa förmåga fullt ut skall styras av det egna landet. Istället 

visas den neorealistiska synen på samarbetet genom att se samarbetet som ett medel att uppnå 

ett större inflytande i internationella organisationer, ett sätt för en småstat att få sin röst hörd i 

omvärlden. Mellan år 2010 och år 2012 syns inga större förändringar. Argumenten för 

samarbetet är liknande om än uttalade med andra ord. Solidariteten och bidraget till den 
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 Regeringens skrivelse 2012/ 13:112 Nordiskt utrikes- säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive 
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internationella arenans säkerhet omnämns samt det nordiska samarbetet som ett verktyg för 

att få större genomslag för sina åsikter i omvärlden. 

Den största förändringen i alliansargument för Sverige sker mellan år 2008 och 2010.  

 Vad är Sveriges politiska drivkraft inom det Nordiska samarbetet idag? 

Regeringens skrivelse 2013/ 14:90 Nordiskt samarbete 2013 som överlämnats från regeringen 

till riksdagen den 13 mars 2014 ligger till grund för textanalysen. För att analysera frågan 

kommer även uttalanden från politiker att analyseras och diskuteras. Dessa uttalanden är 

aktuella och har presenterats under det senare halvåret år 2013 samt under 2014. Denna punkt 

syftar till att analysera var Sverige efter utvecklingen står idag. 

Moral 

”Sverige har, tillsammans med våra nordiska grannländer, gemensamma intressen 

och behov inom försvarsområdet. Våra gemensamma värderingar, geografiska 

närhet och delade historia ger oss goda möjligheter till fördjupat samarbete”
73

 – 

Försvarsminister Karin Enström 

Detta citat skrivet av Sveriges försvarsminister Karin Enström visar på neoliberalistisk syn av 

punkten moral. I citatet nämns våra gemensamma värderingar och delade historia som en 

bakgrund och aspekt som gynnar det nordiska samarbetet. Inom begreppet värdering ryms 

bland annat synsätt, åsikt och normer.
74

 Dessa är ord som oftast kopplas till begreppet moral. 

Intressen 

I denna del av analysen syns en mindre kontrast mellan den neoliberalistiska och den 

neorealistiska teorin.  

”Genom ett nordiskt samarbete finns möjligheter till ökad försvarsförmåga, 

minskade kostnader och ökad uthållighet”
75

 

Typiskt för neorealism inom kategorin intressen är ekonomiska vinster för den egna nationen 

samt att skapa militär makt. I detta stycke i regeringspropositionen omnämns möjligheten till 

en ökad försvarsförmåga. Detta behöver nödvändigtvis inte visa på ambitionen att skapa sig 
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 http://www.folkochforsvar.se/index.php/debatt_reader/items/en-viktig-del-i-det-nordiska-samarbetet.html  
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militär makt som medel på den säkerhetspolitiska arenan men visar på viljan att förbättra sin 

nationella militära förmåga.  

”Under 2013 har det nordiska försvarspolitiska samarbetet fortsatt att fördjupas, 

vilket är i linje med regeringens strävan att genom praktiskt samarbete stärka 

ländernas möjligheter att främja gemensamma intressen och bidra till säkerhet och 

stabilitet”
76

 

”Våra samarbeten är också en förutsättning för att vi ska kunna bidra till 

internationell fred och säkerhet”
77

 – Försvarsminister Karin Enström och 

Utrikesminister Carl Bildt  

I dessa två ovanstående citat lyfts viljan att bidra till säkerhet och stabilitet inom Norden samt 

på en internationell arena. Här lyfts Sveriges samarbete med sina grannländer samt samarbetet 

med EU och partnerskapet med NATO upp som en förutsättning för Sverige att kunna bidra 

till en fredligare och stabilare värld. Detta faller in under den neoliberalistiska teorin.  

Sammanfattningsvis om Sveriges intressen kan sägas att finns drivkrafter från de båda 

teorierna som lyser igenom. Kvantiteten av uttalanden i skrivelsen som rör intressen är 

kopplas mot neoliberalism, dock nämn det svenska ekonomiska intressena vilket är den 

tyngsta punkten i neorealism vad gäller ett lands intressen. 

Politisk Ståndpunkt 

I regeringens skrivelse ligger tyngdpunketen på samarbetet som en möjlighet att stärka 

sin egen samt den gemensamma militära och säkerhetspolitiska förmågan. Detta såväl 

på nationell mark som på internationell. Samarbetet inom Norden ses som något positiv 

inte enbart för de deltagande parterna utan även för andra nationer och samarbeten 

världen över. Diskussionen om att utöka samarbetet vidare med baltstaterna fortskrider, 

detta för att ytterligare stärka sin förmåga samt för att nå ett tryggare Europa.
78

  

Vid analys av texten visas ses inga indikationer på att samarbetet finns för att ta över 

någon annans plats i världspolitiken utan för att förbättra och stärka sin egen. Det finns 

en ambition att få sina synpunkter och tankar att väga tyngre i internationella 

sammanhang än om länderna stått ensamma. Detta ligger under den neorealistiska 
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skolan men inte vad gäller punkten om den politiska ståndpunkten. Detta faktum 

kommer dock tas med under diskussionen och återkommer under punkten 

alliansargument.  

I texten syns inga indikationer på ett synsätt infattande nollsummespel. Nollsummespel 

är typiskt för den neorealistiska skolan och därmed bedöms den politiska ståndpunkten 

förfalla neoliberalistisk från Sveriges sida. 

Politiska föreskrifter 

”Det nordiska samarbetet stärks ytterligare av att vi på detta sätt tillsammans med 

Norge och Finland övar luftförsvar över Island. Det bidrar till fördjupad 

integration och solidaritet mellan våra länder”
79

 – Försvarsminister Karin Enström 

och Utrikesminister Carl Bildt 

”Det nordiska försvarssamarbetet stärker den militära förmågan till nationella och 

internationella insatser, vilket i sin tur stärker gemensamma möjligheter att främja 

våra intressen och bidra till säkerhet och stabilitet såväl globalt som i Europa, men 

också i vårt närområde och på vårt eget territorium” 
80

  

Citaten ovan visar på en ambition om solidaritet och en vilja att uppnå gemensamma intressen 

för de nordiska länderna. det talas även om våra intressen, ett tecken på att det är 

gemensamma intressen som står i fokus och inte enbart de svenska. Dessa citat visar en 

neoliberalistisk grundidé.  

”Regeringens ambition är att ytterligare fördjupa och utveckla det nordiska 

samarbetet, i syfte att stärka Sveriges militära förmåga till nationell och 

internationell krishantering”
81

  

I utdraget ovan från regeringens skrivelse kan man utläsa både neoliberaliska och 

neorealistiska tankar. Det talas om att stärka Sveriges nationella militära förmåga vilket går 

under punken, syfte att utöka/behålla makt, som beskrivs av den neorealistiska teorin.  I 

samma mening skrivs det även att genom att stärka Sveriges militära förmåga bidrar det inte 

enbart till nationell krishantering utan även till att kunna ge ett större stöd internationellt. 

Genom att nämna den internationella arenan lyser även den neoliberalistiska synen på 
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politiska föreskrifter igenom. Synen på att de politiska föreskrifterna strävar mot att uppnå 

gemensamma intressen och utöva en solidaritetspolitik.      

”När vi samarbetar innebär det både effektivitetsvinster och stärkt 

försvarsförmåga”
82

 – Försvarsminister Karin Enström 

I detta citat från försvarsministern nämns både effektivitetsvinster och stärkt försvarsförmåga. 

I detta uttalande lyser neorealism igenom. Syftet att nå effektvinster och en stärkt 

försvarsförmåga kan kopplas till att utöka sin nationella militära makt, det vill säga 

neorealism. 

Sammanfattningsvis ses här fragment och idéer från de båda skolorna. Det finns starka 

argument från båda sidor. Solidariteten och gemensamma värderingar viktas högt inom 

neoliberalismen och nämns med jämna mellanrum i skrivelserna och de uttalanden som 

analyserats. Argument såsom att stärka Sveriges militära förmåga och effektvinster för det 

egna landet är starka argument som ligger under den neorealistiska skolan. Även om dessa 

argument inte nämns med samma kvantitet i skrivelsen och artiklarna bedöms dessa som lika 

viktiga p.g.a. dess vikt och tyngd i den neorealistiska teorin.  

Alliansargument 

”Genom att bygga gemensamma förbandsbidrag – utifrån befintliga 

delkomponenter i respektive försvarsmakter - kan Sverige och Finland bidra med 

mer substantiella bidrag till internationella krishanteringsinsatser”
83

 – 

Försvarsminister Karin Enström 

”Dagens värld är på ett helt annat sätt än tidigare präglad av handel, utbyte och 

därigenom ömsesidiga beroenden. Därför bygger vi säkerhet tillsammans med 

andra”
84

 – Försvarsminister Karin Enström och utrikesminister Carl Bildt 

I de två citat ovan samt citat som används i analysen av tidigare analyskategorier visar den 

större delen av citat och skrivelser på en internationell tyngdpunkt. Här trycks på kriterier 

såsom ömsesidiga beroenden, samarbeten för att stärka sina bidrag till den internationella 

krishanteringen. Det nordiska samarbetet sägs vara en förutsättning för att kunna hjälpa till 
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och bidra till internationell fred, en fredligare omvärld. Dessa uttalanden stödjer 

neoliberalistisk teori. Dock kan här argumenteras för att Sverige är med i det nordiska 

samarbetet p.g.a. länders beroendeställning gentemot varandra. Försvarsministern och 

utrikesministern säger att därför bygger vi säkerhet med andra. Tanken väcks då att Sverige 

förlorar makt och inflytande i omvärlden genom att så ensamma. Ett argument präglat av 

neorealism.     

”Under året har också diskuterats hur det nordiska samarbetet inom FN, bland 

annat avseende kandidaturer, kan utvecklas för en för en fortsatt stark röst inom 

FN” 
85

 

Av detta citat kan det utläsas att det nordiska samarbetet också används för att få en större 

makt i etablerade internationella organisationer, i detta fall FN. Genom ett nordiskt samarbete 

väger de nordiska ländernas åsikt tyngre än vad de gör som en ensam småstat. Detta uttalande 

tillsammans med att det nordiska samarbetet ger effektvinster och en större nationell militär 

styrka stödjer den neorealistiska teorin.   

5. Diskussion  

Syftet med studien var att anlysera den säkerhetspolitiska diskursen och ta reda på huruvida 

Sverige kan sägas ha lämnat sin neutralitetspolitik och fullt ut övergått till en 

solidaritetspolitik. 

För att på ett bra sätt kunna diskutera och dra slutsatser om frågeställningen är kopplingen 

från teori till politik viktig. Den Svenska neutraliteten har varit ett medel för Sverige att 

skydda landet i händelse av krig, oavsett vad som skett runt omkring i världen har Sverige 

stått neutrala och på så sätt undvikit medverkan i krig och fara för sin befolkning och det egna 

landet. I neorealismen ligger tyngden på att skydda, värna och stärka det egna landet och dess 

intressen till alla medel, en mer egocentrerad teori. Inom neoliberalismen talas det om 

samarbeten, gemensamma intressen och att se till världen som en trygg och stabil plats för 

samtliga. Neoliberalismsen menar att samarbeten mellan länder är det ultimata sättet att uppnå 

stabilitet, säkerhet och fred, inte enbart för det egna landet utan även för resten av världen. 

Detta gör att en koppling kan dras mellan solidaritetspolitik och neoliberalism. Som extra 

belägg för dessa kopplingar och generaliseringar finns tidigare studier där liknande slutsatser 

angående dessa teorier och politiska linjer dragits. Som skrivits tidigare i uppsatsen finns 
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dessa kopplingar även att läsa i boken Norden mellan stormakter och fredsförbund – Nordiskt 

säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa.      

Diskussionen för frågeställningen har sin utgångspunkt i analysen ovan. Diskussionen 

kommer först att fokusera på den utveckling som skett inom de fem analyspunkter genom 

åren mellan år 2008 och år 2012 för att sedan diskutera var Sverige står idag. Detta för att få 

en klar bild av utvecklingen i den svenska säkerhetspolitiken fram till idag. Syftet med 

diskussionen är att få de olika analyspunkternas utveckling att mynna ut i en gemensam 

sammanställning av den eventuella förändringen av Sveriges drivkraft i det nordiska 

samarbetet. 

Om man ser till utvecklingen i analysen för moral och politisk ståndpunkt syns ingen större 

skillnad mellan åren. Bedömningen efter en analys av dessa två punkter är att Sverige gått in 

med en anda av ett neoliberalistiskt tänkande redan från år 2008. I och med att utvecklingen 

varit stillastående och därav konstant kommer det inte läggas så stor vikt vid att diskutera 

detta mer ingående i detta stycke. De två punkterna kommer att tas upp senare i diskussionen 

vid sammanställningen av Sveriges totala utveckling inom samtliga punkter under de år som 

undersöks i studien.  

I analysen för punkten intressen ses den största förändringen ske mellan år 2008 och 2010 

d.v.s. året före och året efter Nordefco:s införande i det nordiska samarbetet. År 2008 finns 

argument som tydligt visar på är det inte enbart en neoliberalistisk syn av samarbetet 

föreligger. Argumentet att Sverige behöver ett mervärde för att fortsätta samarbetet är ett 

typiskt exempel på den neorealistiska läran. År 2010 blir Sveriges syn på samarbetet mer 

fokuserat mot neoliberalism. Det finns fortfarande delar av båda skolorna kvar i skrivelsen 

men de argument som lyfts och tolkas mot ett neorealistiskt perspektiv viktas inte lika tunga 

som tidigare och är inte uttryckta på ett lika direkt sätt. Under 2012 ses ingen större skillnad 

från 2010. Argumenten skiftar ordföljd men finns i grunden i samma syn som år 2010. 

I de politiska föreskrifterna syns en något annorlunda utveckling under åren. År 2008 och 

2010 ter sig vila på samma teoretiska grunder. Här är den neoliberalistiska teorin 

övervägande. År 2012 smyger sig mer neorealistiska intressen in, det är fortfarande ett stort 

fokus på neoliberalism men på sina ställen i skrivelsen ses neorealistsiska argument. Detta är 

intressant då den största förändringen i de politiska föreskrifterna ses mellan år 2010 och 

2012, mellan dessa år skrivs solidaritetsförklaringen på att samtliga nordiska länder.    
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I Sveriges alliansargument ses den största förändringen mellan år 2008 och 2010, en 

förändring mot ett mer neoliberalistiskt tankesätt. Även år 2010 och år 2012 finns 

neorealistiska argument kvar, i första hand handlar de om möjligheten att öka sitt inflytande i 

internationella organisationer och i omvärlden. Här finns även en stark markering av att 

samarbetet skall bygga på en solidarisk grund och bidra till den internationella säkerheten.    

Om alla dess punkter ovan beskrivna i analysverktyget nu kopplas samman samt bedöms 

utifrån ett perspektiv av solidaritet eller neutralitet och egenintresse fås en vidare diskussion. 

Här finns ingen direkt och enkelt svar. Diskussion kommer inte leda fram till att varken det 

ena eller det andra är direkt övervägande och olika punkter kommer ses ha utvecklats åt olika 

håll. Två av fem punkter, moral och politisk ståndpunkt, kopplas direkt mot solidaritet och har 

inte utvecklats åt något håll under de år som undersökts. Vad gäller intressen och 

alliansargument syns den största utvecklingen mellan år 2008 och år 2010 d.v.s. åren mellan 

Nordefco:s införande. Här finns på båda sidorna av år 2009 argument som kan kopplas både 

mot solidaritet och neutralitet och landets egenintressen men argumenten för egenintresset 

minskar i sin tyngd och argumenten för solidaritet ökar i kvantitet samt ges tyngre vägande 

argument i skrivelserna. Vad gäller punkten om politiska föreskrifter ses en annorlunda 

utvecklingen gentemot övriga punkter. För det första har utvecklingen skett mellan år 2010 

och 2012 till skillnad från övriga punkter som utvecklats efter Nordefco:s införande år 2009. 

Detta är intressant då utvecklingen gått från en fullt solidarisk syn till en syn av samarbetet, 

fortfarande solidariskt, men med fler inslag av en politik som visar på ett egenintresse och 

därav kan kopplas till den gamla skolan av Sveriges politik, neutralitetspolitiken. År 2011 

skrev den nordiska solidaritetsförklaringen på av samtliga nordiska länder och en förväntan 

fanns att resultatet skulle bli att samarbetet gick åt ett mer solidariskt håll. Förslag på vad 

detta kan bero på är svårt att uppvisa då inga tydliga indikationer på detta finns att finna i 

skrivelserna i genomförandet av textanalysen.        
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 Vad är Sveriges politiska drivkraft inom det Nordiska samarbetet idag? 

Utgångsläge för diskussion 

 Neoliberalism Neorealism 

Moral X  

Intressen X X 

Politisk ståndpunkt X  

Politiska förskrifter X X 

Alliansargument X X 

Tabell 3 

Som ses i tabell 3 genomsyras moral och politisk ståndpunkt av neoliberalism. I resterande 

punkter finns delar av de båda skolorna. Det finns argument som efter analys kan kopplas 

direkt eller efter tolkning mot de olika teorierna.  

Starka argument för den neorealistiska skolan i skrivelserna och artiklarna är argument som 

att öka minskade ekonomiska kostnader, ökad försvarsförmåga, förbättra och öka säkerheten i 

närområdet och på eget territorium, stärka landets röst i stora internationella organisationer 

samt att vara en del i ett samarbete p.g.a. en beroendeställning mellan länder runt om i 

världen.  

Starka argument från svenska politiker och svenska politiska texter som faller under den 

neoliberalistiska skolan är den gemensamma moralen som bottnar i en gemensam tradition 

och lika värderingar samt den politiska ståndpunkten där man inte ser länkar eller tendenser 

gentemot världen som ett nollsummespel. Andra argument som stödjer teorin är viljan att 

skapa stabilitet och säkerhet i inte bara det egna landet utan även i omvärlden, öka förmågan 

till internationell krishantering, arbeta för att främja gemensamma intressen inom Norden 

samt att fördjupa och skapa en större solidaritet och integration mellan länderna i det nordiska 

samarbetet.  

Efter genomförande av analysen ses att svaret på frågeställningen inte kommer vara svart eller 

vitt. Det finns influenser av de båda teorierna och politiska linjerna som drivkraft för det 

nordiska samarbetet idag. Vilka teorier som väger tyngst kan diskuteras på olika sätt. Dels kan 

hänsyn tas till kvantiteten av uttalanden inom de olika teorierna. Exempelvis syns begrepp 

som säkerhet och stabilitet i omvärlden flera gånger i en text medan de ekomiska fördelar 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2014-05-25 

OP 11-14 

38 

 

endast nämns en gång. Dock kan detta sätt att analysera bli missvisande då vissa argument är 

inbegriper en större vidd och väger tyngre inom sin teori än andra.  

I två av fem punkter är neoliberalismen helt ledande medan de andra tre har en mer flytande 

syn, de ligger någonstans i mitten mellan de två teorierna. Det kan ses som en ytterligare spalt 

i tabell 2 där halva spalten går in under neorealism och den andra halvan under neoliberalism.   

Teorierna ses kopplade mot solidaritet eller neutralitet och egenintresse och för därmed 

diskussionen vidare. Samarbetet vilar på en solidarisk moralisk grund som bottnar i Nordens 

gemensamma bakgrund och dess gemensamma syn på etiska frågor, frågor de delat sin syn på 

lång bak i tiden. I alla de analyspunkter som tagits hänsyn till syns en solidarisk 

säkerhetspolitisk linje. Dock kan denna linje inte ses som en rak linje då flera av de 

analyspunkter som används ovan även har starka argument för att den gamla politiken och ett 

egenintresse.   

Drivkrafterna för det nordiska samarbetet är därav inte helt enkla att utreda. Det går inte att 

säga att den är fullt ut solidarisk eller fullt ut driven av en neutralitetspolitik och det egna 

intresset. Solidariteten finns där och det syns en vilja av att bygga upp och fördjupa denna 

ytterligare mellan länderna men även gentemot omvärlden. Dock finns fortfarande spår och 

argument för en politik driven av landets egna intressen.   

Vad man kan se i analysen ovan är att då det ter sig som att Sverige över den analyserade 

tiden har spår av de båda teorierna och säkerhetspolitiska linjerna samtidigt driver Sverige en 

politik till viss del influerad av båda sidor. Detta står emot den tidigare forskning där det 

menas på att enbart en säkerhetspolitisk linje kan föras i taget. 
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6. Slutsats 

En slutsats är att det inte är möjligt att se detta ämne som svart eller vitt, ofta hamnar 

resultaten i ett gränsland mellan neoliberalism och neorealism eller solidaritet och neutralitet. 

Kopplat mot den tidigare forskningen om neutralitets- och solidaritetspolitik som beskrivs i 

kap. 1.9 kommer denna studie istället fram till att det är möjligt att bedriva en politik influerad 

av de båda säkerhetspolitiska linjerna på samma gång.  

Utvecklingen inom det nordiska samarbetet sedan år 2008 fram till år 2012 har i de flesta fall 

gått mot ett mer neoliberalistiskt och solidarisk håll än tidigare. I enstaka fall har utvecklingen 

gått mot ett annat håll d.v.s. blivit mer neorealistiskt och egencentrerat än tidigare. Den 

tidpunkt då där utvecklingen skett åt ett solidariskt håll ses mellan år 2008 och 2009, d.v.s. 

efter Nordefco:s införande i den svenska säkerhetspolitiken. Detta kan kopplas till at 

Nordefco fått det genomslag som ambitionen av skapandet av samarbetet hoppats.  

 Utvecklingen av vilken politisk drivkraft som styrt Sverige i det nordiska samarbetet 

har utvecklats mot ett mer solidariskt håll sedan Nordefco:s införande. Dock syns även 

neorealistsiska argument som följer genom åren och i enstaka fall har dessa även ökat 

under åren, d.v.s. neutraliteten och det nationella intresset finns och har funnits i olika 

tyngdpunkter genom åren. Det som kan sägas är att den drivkraft som driver den 

svenska säkerhetspolitiken förändras. Åren som undersökts genomsyras alla av de 

båda teorierna i texterna som analyserats men det går att utläsa en vilja att bli mer 

solidarisk.  

I tabell 3 ses två rutor tomma inom neorealismen som kan komma att påverka slutsatsen. En 

anledning till att rutorna är tomma i punkterna moral och politisk ståndpunkt är de är liberala i 

sin natur och därav kräver en högre tröskel för neorealismen att komma in i dessa punkter. 

 Det nordiska samarbetet drivs idag till stor del från Sveriges sida av neoliberalistiska 

och solidariska tankar och argument. Dock ses genomgående även argument för 

samarbetet via neorealism som är kopplat mot neutralitet och nationellt intresse i 

studien. En slutsats här är att Sveriges drivkraft inom det nordiska samarbetet till stor 

del styrs av solidaritet men att tanken om att sätta Sverige som land i det främsta 

rummet fortfarande till del ligger kvar i den säkerhetspolitiska linjen.  
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Syftet med studien var att anlysera den säkerhetspolitiska diskursen och ta reda på huruvida 

Sverige kan sägas ha lämnat sin neutralitetspolitik och fullt ut övergått till en 

solidaritetspolitik. 

För denna slutsats måste en generalisering ske upp till svensk säkerhetspolitisk nivå utifrån 

analysen och slutsatserna om det nordiska samarbetet.  

 Sverige bedriver till stor del en solidaritetspolitik men tanken och traditionen av en 

neutralitetspolitik är inte är helt ute ur den svenska säkerhetspolitiska bilden. Sverige 

kan säga att de anammat en solidaritetspolitik men inte fullt ut. Traditionen av 

Sveriges gamla politiska linje ligger fortfarande kvar till viss del. Kopplat mot 

problemformuleringen kan inte uteslutas att det är som nämns ovan i kapitel 1.2. Ett 

skifte har skett och nu står solidaritetspolitiken i centrum men med 

neutralitetspolitiken bakomliggande i det dolda. 

7. Förslag till vidare forskning 

Utifrån slutsatserna i denna studie väcks flera frågor som inte innefattas av denna studie. 

Dessa rör säkerhetspolitik för Sverige samt det nordiska samarbetet. 

Slutsaten i denna studie är att Sverige som land inte fullt ut släppt sin gamla politiska linje om 

neutralitetspolitik och egenintresse. En vidare forskningsfråga till denna slutsats är, Vad är det 

som ligger till grund för att Sverige inte fullt ut lyckats anamma en solidaritetspolitik? 

Denna studie grundar i det nordiska samarbetet som sedan generaliseras upp till slutsatser om 

den svenska säkerhetspolitiken. Förslag på vidare forskning är att genomföra samma studie 

utifrån teorierna om neoliberalism och neorealism men istället fokusera på ett annat av 

Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten såsom samarbetet med EU eller med de baltiska 

länderna. Detta för att sedan jämföra och analysera resultaten med studien genomförd i denna 

uppsats.    

Norden bedriver via Nordefco och det nordiska samarbetet en gemensam säkerhetspolitisk 

linje. Inom norden finns även andra samarbeten som inte innefattar alla de nordiska länderna 

såsom EU och NATO. Hur påverkas det nordiska samarbetet av ländernas olika solidariteter 

inom olika internationella säkerhetspolitiska samarbeten? Hur agerar dessa organisationer 

om det nordiska samarbetet ställs på sin spets i t.ex. en krigssituation inom norden? 
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Detta är några exempel på fortsatt forskning inom området säkerhetspolitik och det nordiska 

samarbetet.   
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