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Abstract 

This study examines what national role conceptions Sweden perceives for itself when it 

comes to foreign policy.  

The parliament documents that are issued every year to determine the Swedish line 

internationally have been examined from the period 1998 to 2015. At first the analysis 

examined however the five previous role conceptions of Sweden remained or not. The results 

showed that four remain and that the fifth being the role ”Independent” showed some 

weaknesses. In the second part of the analysis, it became clear that Sweden has adapted three 

new role conceptions during the examined time. This leads to the conclusion that Sweden’s 

national role conceptions have shifted and the country is taking on more responsibility in the 

international arena. 
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1. Inledning 

 

1.1.  Förändringar i Sverige och världen 

Länder, precis som människor, utsätts för ständiga förändringar och påverkas av interna 

faktorer såväl som externa. Som Michael Ignatieff uttrycker det ”National identity is not fixed 

or stable: it is a continuing exercise in the fabrication of illusion and the elaboration of 

convenient fables about who “we” are” (Ignatieff, 1998, s. 18). 

I många stater, har slutet på det kalla kriget och fördjupningen av den europeiska 

integrationen utlöst debatter om ett ändrat världsläge. Länder som tidigare kände behov av att 

vara neutrala eller tvingades till handlingar de själva inte hade tänkt genomföra, sägs nu 

kunna agera mer fritt utan rädsla för eventuella konsekvenser som skulle kunna ha uppstått 

om de hade valt sida mellan de två dåvarande stormakterna USA och Ryssland (Brommeson 

och Ekenberg, 2011, s.44-47).  

Enligt teorin om rollföreställningar som började användas inom fältet statsvetenskap på 1970-

talet är utrikespolitik förankrad med hur landet uppfattar sig självt gentemot andra länder. Ett 

land utformar således sin utrikespolitik beroende på vilken eller vilka roller landet anser sig 

självt ha i den internationella arenan (Holsti, 1970, s. 233). 

Ett specifikt land som har varit föremål för debatt är Sverige. Landets 200 år långa period av 

fred gör dess historia unik i Europa och många hävdar att den långa fredsperioden har haft sin 

grund i en målmedveten och konsekvent neutralitetspolitik (Brommeson och Ekengren, 2011, 

s. 35). Denna neutralitetslinje har Sverige övergett, något som landet tidigare inte haft en 

tanke på att göra. Den var starkt förankrad i den självbilden landet hade men idag, speciellt 

efter kalla krigets slut, så är inte det internationella systemet präglat av den bipolära 

maktbalansen som fanns efter 2:a världskrigets slut tills 1990. Neutraliteten som har ansetts 

vara bland det viktigaste för Sveriges utrikespolitik har därmed övergetts för en svensk 

ansökan om medlemskap i den Europeiska unionen och därmed en självbild som uttrycker 

europeiskt tillhörandeskap. Nato närmanden som tidigare ansetts omöjliga att genomföra har 

skett och landet har gått från att enbart ge materiellt stöd till länder i behov av hjälp till att 

skicka svenska trupper för att strida utanför vårt territorium (Brommeson och Ekenberg, 2011, 

s. 39-44 och s. 47-48).  

Svenska regeringsförklaringar har sedan långt tillbaka i tiden innehållit formuleringen ”FN 

och folkrätten utgör en hörnsten i svensk utrikes- och säkerhetspolitik.” I modern tid hittar 

man istället: ”Det nordiska samarbetet, liksom samarbetet inom EU och FN utgör viktiga 

arenor för vår utrikespolitiska samverkan.” (Brommeson och Ekenberg, 2011, s. 35). Detta 

visar att utrikespolitik är en process i ständig förändring och väcker intresse och frågor kring 

vad man kan vänta sig av Sverige i framtiden när det kommer till utrikespolitiska 

ställningstaganden och agerande. Utifrån teorin om rollföreställningar blir det då i första hand 

nödvändigt att just undersöka hur Sverige ser på sig självt när det kommer till åtaganden, 

målsättningar och skyldigheter (Aggestam, 2004, s. 78-79).     
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1.2. Syfte och frågeställning 

När man tar förändringar i den svenska utrikespolitiken i beaktande tillsammans med teorin 

om att utrikespolitiken är förankrad i landets egen självbild blir det relevant att undersöka 

vilka roller Sverige egentligen ser sig själv ha gentemot andra länder.  Detta även för att i 

framtiden kunna forska vidare på hur Sverige kan komma att agera i olika utrikespolitiska 

sammanhang. Eftersom Sverige har tidigare blivit tilldelat fem roller av forskare utifrån teorin 

om rollföreställningar på 1970-talet, har jag valt att undersöka om dessa fem roller finns kvar 

eller inte och om det finns tendenser till nya roller. 

Min huvudsakliga undersökningsfråga har jag därmed formulerat enligt följande:  

- Vilka rollföreställningar går att finna i de svenska utrikesdeklarationerna under perioden 

1998 till 2015?  

 

1.3. Disposition  

Jag kommer inledningsvis att presentera den tidigare forskning som gjorts på området. 

Avsnittet om teori syftar till att ge en översiktlig bild av rollteori och hur det har använts. 

Redan befintliga roller som är förknippade med Sverige kommer tas upp samt kritik av 

rollföreställningar som teori. I kapitel 3 ges en beskrivning av den metod och material som 

används i undersökningen. Jag kommer även att behandla några problem som har uppkommit 

på grund av valet av metod. I det fjärde avsnittet redovisas analysen och diskussionen är 

inbyggd i denna. Avslutningsvis sammanfattas mina slutsatser i kapitel 5. 
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2. Teori 

2.1. Bakgrund  

Innan rollteori uppmärksammades inom den utrikespolitiska litteraturen på 1970-talet genom 

statsvetaren K.J Holstis artikel ”National Role Conceptions in the Study of Foreign 

Policy”och började användas som teoribildning på både statlig och internationell nivå för 

utrikespolitiska analyser, hade rollteori använts flitigt inom sociologi, socialpsykologi och 

antropologi under ungefär fyra årtionden (Holsti, 1970, s. 244). 

Termen ”roll” kommer ursprungligen från teaterns värld, vilket innebär att inom rollteori har 

”roll” genomgått begreppsmässiga förändringar för att kunna förklara och passa in i 

utrikespolitiska fenomen och således inom det statsvetenskapliga fältet. Förändringarna slutar 

dock inte där, genom att rollteori kan tillämpas på olika sätt för olika teoretiska 

framhållningar får ordet ”roll” olika betydelser beroende på vilken metod man använder sig 

av. Strukturella, funktionella och organisatoriska versioner av rollteori hänvisar till roller som 

beteende som håller sig till vissa delar eller positioner snarare än till personerna som läser 

eller reciterar dem. Symboliska interaktioner och kognitivta metoder för rollteori hänvisar till 

roller som följer av andras förväntningar och egna föreställningar, valda delvis som svar på 

olika signaler och krav (Sarbin och Allen, 1968, s. 489). Denna spridning av betydelser och 

förståelser av roll som koncept kan vara problematisk om man inte från början talar om hur 

man definierar roll. 

Holsti ansluter sig till definitionen av ”roll” som normer för ett beteende som är gemensamt 

för alla som besitter en viss position. Vidare är de personer som innehar positionen medvetna 

om normerna eller ramarna och anpassar sig i någon mån till dem (1970, s. 238). På en 

samhällelig nivå skulle därför en aktörs roll kunna definieras som de normer, ramar och regler 

som exempelvis definierar en statlig institutions uppgift, vad den är till för och vad den 

konkret ska göra. Vilket denna uppsats också kommer göra, för att således kunna få en 

gedigen analys av Sveriges roller. 

Begreppet roll utgör således ett analytiskt verktyg för att kunna fånga relationen mellan 

identitetskonstruktioner och utrikespolitiskt agerande. Rollföreställningarna föreslår hur 

normer och värderingar operationaliseras i termer av verbala uttalanden om förväntade 

utrikespolitiska ageranden. Roll ger en viktig länk mellan agent och struktur, eftersom den 

innefattar hur utrikespolitikens beteende är både målmedveten och formas av det 

institutionella sammanhanget (Aggestam, 1999, s. 79). Som Hollis & Smith hävdar, ”Roll 

innefattar bedömningar och skicklighet, men samtidigt innebär det en föreställning om 

struktur inom vilken roller fungerar '' (1990, s. 168). 

Det Holsti gjorde var att importera den grundläggande idén bakom rollteorin till 

utrikespolitiska analyser, nämligen idén om att ”jaget”, i detta fall ledarna i en stat, kan hålla 

en mängd olika föreställningar eller bilder om statens identitet. Han var således den första att 

introducera rollteori som analytiskt verktyg för utrikespolitiska analyser och därigenom 

förmana forskare att gå bortom den traditionella synen att stater spelar enbart en enda roll åt 

gången i det internationella systemet (1970, s. 277). 
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Detta kom att strida mot den dåvarande idén inom utrikespolitiska studier, nämligen 

maktbalans. Det var en dominerande idé, starkt präglad av ett utifrånperspektiv. 

Utgångspunkten var att stabiliteten i det internationella systemet upprätthålls genom att varje 

stat innehar och utövar en särskild roll. Stater definierades i förhållande till varandra och 

resulterade i etiketter, roller, som alliansfri, blockledare och satelliter (Holsti, 1970, s. 233). 

Holsti och även andra forskare som anammade rollteori menade att teorin om maktbalans 

måste ge plats för nya teorier, eftersom den ger en väldigt förenklad bild av den komplexa 

världen vi lever i. I sin artikel argumenterar Holsti för att tidigare forskning har missat att titta 

på hur statens egen uppfattning om olika roller påverkar det utrikespolitiska agerandet av 

staten själv. Hans forskning utgår från ett inifrånperspektiv, statens egen uppfattning om sig 

själv, istället för ett utifrånperspektiv (Mikaelsson, 2008, s. 246).   

Vidare menar Holsti att nationella rollföreställningar ger normer och riktlinjer som påverkar 

utformningen av utrikespolitiken. En stat agerar utåt beroende på hur den ser sig själv och 

vilka positioner den tycker sig ha. Fokus flyttades således till en stats egen identitet och hur 

det påverkar utrikespolitiken (1970, s. 278). 

2.2. Rollteorins två baser: rollföreställningar och rollprestanda 

Rollföreställningar som utgör en bas inom rollteori utgår alltså från att det är den egna 

rolluppfattningen som påverkar utrikespolitiskt beslutsfattande. Som statsvetaren Wallace 

uttryckte det, ”utrikespolitik handlar om nationell identitet i sig: om de centrala delarna av 

suveränitet den försöker försvara, de värden som den står för och syftar till att främja utlandet. 

''(1991, s.65).  

Holstis undersökning skiljer mellan rollföreställning och rollprestanda. Detta på grund av att 

han menar att en stats roll kan ses ur flera perspektiv, dels den egna självuppfattningen som 

innehåller idéer om vad vi har och ska ha för roll gentemot andra stater, dels andra staters syn 

och förväntningar på statens roll. Flera olika faktorer påverkar dessa båda dimensioner som 

sedan i sin tur påverkar hur man faktiskt utövar sin roll i samspel med och gentemot andra 

aktörer. Han hävdade att olika rolluppfattningar i vissa fall skulle kunna ta upp skillnader i 

utrikespolitiskt agerande mellan stater. En stats allmänna roll skulle studeras induktivt 

(praktiskt) i termer av statens ställning inom en struktur (maktbalans teori). Rollerna från hans 

studie viker inte från abstrakta teoretiska diskussioner men de analyseras induktivt i termer av 

roller beslutsfattare själva uppfattade och definierade (Holsti, 1970, s. 239-345). 

Rollföreställning: Idén om en roll syftar på de normativa förväntningarna, rollen går hand i 

hand med det som betraktaren uttrycker mot sig själv. Det vill säga egot, egna definitionen. 

Det här avser den subjektiva dimensionen av utrikespolitiken. Rollföreställningar är breda 

kategorier som tillåter viss flexibilitet i tolkningen. En roll definierar ansvar och skyldigheter i 

utrikespolitiken. Tenderar att avslöja avsikt och motiv för den utrikespolitiska aktören, med 

andra ord, innebörden av åtgärden (Holsti, 1970, s. 239-240). Aggestam tror dock att eftersom 

beslutsfattare kan ha flera roller är det svårt att förutse mer exakt vilken roll som väljs, 

särskilda mål knutna till den. Rollföreställningar behöver inte nödvändigtvis avgöra utfallet 

direkt enligt henne (2004, s. 76-78). Enligt Bjereld ska man se det som att olika roller som 

framträds mer än andra vid specifika situationer (1995, s33). 
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Roll prestanda: Det verkliga utrikespolitiska beteendet när det gäller typiska mönster av beslut 

och åtgärder som vidtas i specifika situationssammanhang kan karaktäriseras av roll 

prestanda. Holsti menar att utrikespolitiskt beteende präglas i hög grad av rollprestanda som i 

sin tur kan förklaras av rollföreställningar som innehas av beslutsfattarna (Holsti, 1970, 

s.239).  

Av de två olika dimensionerna menar Holsti att det är mest intressant att titta på hur den egna 

självuppfattningen ser ut, eftersom det är denna som i störst utsträckning kommer att påverka 

hur man agerar (1970, s.239). Anledningen till det menar Holsti är att det oftast är djupt 

liggande traditioner och nationella värden som ligger till grund för en stats rolluppfattning. 

Dessa traditioner ger riktlinjer som kommer att påverka det politiska beslutsfattandet och 

variationer i riktlinjerna, eller vad man anser sig ha för roll. Skulle de ställas mot vad andra 

stater kräver, så ger den senare vika (Holsti 1970, s.245).   

I detta sammanhang definieras alltså nationella rollföreställningar som de utrikespolitiska 

beslutsfattarnas egna föreställningar om vad sina respektive stater har för position i världen. 

De inkluderar uppfattningar om de allmänna typerna av beslut, åtaganden och långsiktiga 

funktioner i samband med dessa internationella positioner. Enligt teorin förklaras den 

allmänna inriktningen av utrikespolitiska val och förändringar inom dessa, av en stats egen 

nationella rolluppfattning. I Holstis undersökning av ett flertal länder fasställs således 

nationella rollföreställningar som den oberoende variabeln och det utrikespolitiska utfallet 

som beroende faktorn. Det är dock viktigt att nämna att man kan argumentera för det 

motsatta. Rollerna som då rollföreställningarna ger upphov till är alltså beroende variabler 

som influeras av normer inom det egna landet och även av den internationella politiken 

(Holsti, 1970, s.246-248). 

Utmärkande för Holstis studie var också att han formulerade 17 nya nationsroller som idag 

ingår i rollteorin och som många forskare väljer att utgå från i sina undersökningar (1970, s. 

260-270). Dessa är: “Bastion of revolution-liberator”, “Regional leader”, “Regional 

protector”, “Active independent”, “Liberation supporter”, “Anti-imperialist agent”, “Defender 

of the faith”, “Mediator-integrator”, “Regional-subsystem collaborator”, “Developer”, 

“Bridge”, “Faithful ally”, “Independent”, “Example”, “Internal development”, “Isolate” och 

“Protectee”.   

2.3. Kritik mot rollteorin 

Det finns dock teorier som menar att roller har ingen som helst betydelse för att kunna uttala 

sig om ett lands utrikespolitik. För att kunna förstå hur stater agerar mot varandra och kunna 

förutsäga en stats framtida agerande finns det andra perspektiv. Att studera staters 

självuppfattningar utifrån rollteorin och såsom Holsti framställer de blir således inte 

meningsfullt enligt dessa teorier (Gustavsson och Tallberg, 2009, s. 38). 

Två teoretiska perspektiv som länge har dominerat studier av internationella relationer och 

som har sina egna antaganden om vad som formar utrikespolitiken och som används flitigt än 

idag är realism och liberalism. För att kunna säga något om staters agerade mot varandra är 

det istället makt, anarki och maximering av vinster som står i fokus för realismen. Den 
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internationella politiken ses som ett system uppbyggt av enheter (stater) som beroende på hur 

de är sammansatta bildar en helhet (struktur). I och med att strukturen i det internationella 

systemet är och alltid har varit anarkiskt, är det maktpolitiska principer som förklarar staters 

handlingar och utrikespolitiken är främst inriktad på säkerhetsfrågor (Gustavsson och 

Tallberg, 2009, s. 38). 

Enligt liberalismen är staten pluralistisk, det finns olika grupper i samhället som har skilda 

intressen och staten fungerar som ett forum där dessa intressen kan hävdas. Dessa 

intressegrupper påverkar utrikespolitiken och det är konkurrensen mellan dem som avgör hur 

en stat agerar utåt. Staters interna organisering betonas och även den påverkar agerandet, 

exempelvis går det med hjälp av marknadsekonomier som anses generera demokratiska 

samhällen att förklara varför stater samarbetar med vissa och inte andra. Samarbeten är mest 

sannolika mellan stater som delar intressen och åsikter och det leder till en minimering av 

misstänksamheten som stater annars har mot varandra. Stater och individer anses vara 

rationella och i en värld präglad av ömsesidigt beroende har de en förmåga att anpassa sina 

relationer för att öka den gemensamma nyttan. Man uppnår fred, frihet och tillväxt genom 

samarbete (Gustavsson & Tallberg, 2009, s. 51-61). 

Men realismen är reduktionistisk, verkligheten reduceras till stater och deras intressen enbart 

definierade som makt. Kultur, nationella politiska system, idéer och socioekonomiska 

strukturer har ingen plats och anses vara oviktiga. Liberalismen går in på olika gruppers 

intressen men fokus ligger fortfarande på de materiella apsekterna såsom de ekonomiska 

förhållandena (Gustavsson och Tallberg, 2009, s. 48). 

Det rollteori kan tillföra som realismen och liberalismen saknar är den icke-materiella 

aspekten.  Genom att gå bortom de klassiska materiella förklaringsfaktorerna som militär 

styrka och staters storlek hos realisterna och ekonomisk styrka hos liberalisterna kan man 

fokusera på relationen mellan aktör och struktur på en annan nivå. Liberalism anser att 

konkurrens mellan inhemska intressegrupper formar utrikespolitiken, rollteorin går längre in 

och undersöker grundbultarna som genomsyrar värdegrunderna i en stat, (det som de olika 

aktörerna i samhället ser som gemensamma grunder, den enhetliga fronten som man kan ställa 

mot andra stater.) Grupperna som har makten att forma rollteori utgår från att det sker en 

interaktion mellan aktör och struktur inom internationella relationer (Breuning, 2011, s. 20-

21). 

2.4. De fem svenska rollerna enligt tidigare forskning på 1970-talet 

I sin undersökning kom Holsti fram till slutsaten att Sverige hade fyra olika rollföreställningar 

(1970, s. 282). Nedan följer en beskrivning av de rollerna och orsaken till varför jag har valt 

att översätta de till svenska från egengelska är för att namnet ska flyta bättre ihop med den 

svenska texten. Detta anses inte påverka resultatet eller orsaka förvirring eftersom rollerna 

fortfarande definieras på samma sätt. Det är karaktärsdragen av rollerna som jag tar hänsyn 

till och de är desamma som Holsti och andra forskare definierat. Vissa roller har mer 

beskrivningar än andra, vilket är resultatet av att Holsti inte utgick från klart definierade roller 

i sin undersökning. Istället lät han materialet bestämma och för vissa roller kunde det inte 

punktas upp många karaktärsdrag. 
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Medlare (Mediator-Integrator) 

 

Rollen tar sin form i att ett land är en opartisk tredje part, vilket innebär att det inte finns 

något egenintresse av att gynna någon av parterna i inblandade, som har till uppgift att 

möjliggöra en förhandlingslösning för de stridande parterna i en konflikt.  

En medlare hjälper parterna att enas om en ömsesidig lösning utan att egentligen själv införa 

egna beslut. Medlingsinnehållet är många gånger konfidentiellt och processen som sådan är 

informell, vilket innebär att den oftast består av små men specifika uppdrag för en medlare, 

exempelvis leverera brev, fungera som värdstat, övervakande av fördrag och deltagande i 

FN:s fredsbevarande insatser (Adigbuo, 2005, s. 37). 

Denna uppgift antas av regeringar som ser sig ordentligt positionerade för att förena konflikter 

mellan stater. Holsti menar att Sverige under den undersökta perioden visade på just dessa 

egenskaper. I sin undersökning tar han upp som exempel utrikesministern Torsten Nilssons tal 

från 1966: "vår position som en neutral stat gör detta särskilt naturligt, medan samtidigt ger 

oss ett särskilt ansvar för givande (medling) kontakter med olika grupper av stater” (Holsti, 

1970, s. 265). 

Regional samarbetare (Regional-subsystem collaborator)  

 

Temat i denna nationella rolluppfattning liknar mycket den i rollen medlare, skillnaden är 

dock att det snarare handlar om långtgående åtaganden och insatser med andra stater för att 

bygga större samhällen eller övergripande delsystem istället för kortsiktiga eller tillfälliga 

lösningar (Holsti, 1970, s.265). 

Utvecklare (Developer) 

Denna nationella roll kännetecknas av att landet visar en stark vilja eller känner en form av 

skyldighet av att hjälpa underutvecklade länder. Det finns tydliga hänvisningar till särskilda 

fördelar med att ta sig an uppdraget. Främst är hjälpen i form av bistånd, där landet 

tillhandahåller bidrag, lån och tekniskt bistånd.  Orsaken bakom åtagandet att hjälpa andra 

länder kan variera, det kan vara för att främja givarnas egna intressen och därmed uppfattas 

som mjuk makt. Dock har länder också haft rena humanitära syften i åtanke när det kommer 

till bistånd. För att kunna urskilja rollen behövs dock inte en skildring för syftet bakom 

hjälpen (Holsti, 1970, s. 266 och Adigbuo, 2005, s.42). 

 

Oberoende (Independent) 

Rollen kännetecknas av att en stat utlyser sig själv som alliansfri. De flesta uttalanden som 

visar på alliansfrihet tyder på att när regeringen fattar politiska beslut är det statens egna 

intressen som har högsta prioritet och står över stödjandet av mål satta av andra stater (Holsti, 

1970, s. 268). 
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Kritiker (Critic)  

 

Denna roll är inte ursprungligen formulerad av Holsti, utan har kommit senare när 

statsvetaren och forskaren Ulf Bjereld gjorde sin egen undersökning. Genom att utgå från 

rollteori såsom Holsti definierat den men med bibehållen flexibilitet kunde han hitta 

egenskaper hos Sverige som mynnade ut i rollen som kritiker när Sverige analyserades av 

Bjereld år 1995. 

Kännetecken för rollen är att ett land öppet formulerar kritik av andra länder. Landet gör 

således ingen hemlighet av vad man tycker att en annan stat gör fel i. Kritik uppfattas i det här 

fallet som ett negativ utlåtande, påpekandet av fel och brister, om en aktörs verksamhet, mål 

eller föreställningar om verkligheten. På mitten av 1960-talet klev Sverige in på den 

internationella opinion bildningsarenan och började formulera kritik av andra länder.  

Sydafrika fick mest kritik av Sverige följt av Sovjetunionen, Israel och USA (Bjereld, 1995, 

s.27-28). 

2.5. Motsättningar mellan de olika rollerna  
 
Det finns forskare som menar att Sverige inte kan anta alla dessa roller samtidigt, eftersom 

rollerna kan hamna i konflikt med varandra. Det pekas särskilt på rollerna medlare och 

kritiker.  De menar att ett land inte kan vara opartiskt och samtidigt anta rollen som kritiker. 

Opartiskheten hos en medlare undergrävs om landet formulerar kritik om någon av sidorna i 

en konflikt, vilket kan uppfattas som att medlaren väljer sida med de andra som slipper kritik 

(Bjereld, 1995, s. 31). En part som ser sig missgynnad av en medlare kan besluta att vägra 

hjälp från just det landet och landet kan därigenom inte anta rollen. Ett exempel på detta är 

när Sydafrika vägrade tillåta svenska trupper i FN-insatsen i Namibia på grund av den kritik 

Sverige riktade mot Sydafrika gällande apartheidpolitiken och invasionen av Namibia. 

Sverige kunde alltså inte fullfölja sin roll som medlare på grund av rollen som kritiker 

(Bjereld, 1995, s.23).  

Bjereld visade dock i sin undersökning att det faktiskt är möjligt, Sverige kan vara medlare 

och anta rollen som kritiker samtidigt.  Enligt Bjereld är det tänkbart att medling i en konflikt 

kan tillåta kritik av parternas interna förhållanden (överträdelse av de mänskliga rättigheterna, 

odemokratisk regering) men inte av deras handlingar i den pågående konflikten. Parterna bör 

vara mindre benägna att se en medlare som partisk om kritiken har riktats mot fenomen som 

inte är direkt förknippade med konflikten. Just fallet med Sydafrika är ett specialfall och en 

del av kritiken var riktad mot handlingarna i den pågående konflikten, vilket undergrävde 

Sveriges opartiskhet. Det finns emellertid andra exempel där Sverige har antagit båda rollerna 

och ändå lyckats med sitt medlingsuppdrag. Det som sker är att en av rollerna framträds mer 

beroende på var i processen i en situation man befinner sig i. Detta var fallet när Sverige 

agerade som medlare i kriget mellan Iran och Irak 1980-86, när det kom tillfällen för goda 

möjligheter för medling fick kritiken av krigets hemskheter stå tillbaka just då (Bjereld, 1995, 

s. 26). 

I sin undersökning tittade Bjereld bland annat på Sveriges delatagande i FN:s fredsbevarande 

insatser efter att Sverige antog rollen som kritiker. Just dessa var av intresse på grund av att 
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länderna i konflikten kan själva bestämma vilka länder som ska få vara med i insatserna och 

agera som medlare. Bjereld kunde konstatera att rollen medlare inte har undergrävts och 

Sveriges deltagande i FN:s fredbevarande insatser har enbart ökat fastän rollen som kritiker 

har framhävts mer och mer (Bjereld, 1995, s.28-33). 

2.6. Forskarnas utbreddning av rollteorin utifrån Holstis verk 

Det är inte enbart Bjereld som ansvänder Holstis verk som vägledning. Flera forskare 

använder sig av Holstis typologi av roller (Walker, 1979, Chafetz, 1996, Adigbuo, 2007) eller 

en kombination av Holstis och andra forskares typologier (Grossman, 2005). 

Aggestam menar att det är viktigt att utrikespolitiska beslutsfattare ses som agenter som 

tillsammans representerar staten som en social aktör i utrikespolitiken. Hon menar således att 

rollföreställningar har ett socialt ursprung och att staten förmedlar dessa. Ett avsteg görs då 

från en strikt tolkning av instrumentell rationalitet och metodologisk individualism som skulle 

innebära att åtgärder inom utrikespolitiken helt enkelt baseras på maximering av kraft- och 

säkerhetsintressen. Beslutsfattarna i utrikespolitiken är inte heller begränsade till att agera i 

enlighet med de rollerna som föreskrivs i ett skript (regelbaserad beteende). I själva verket 

kan de vara aktivt involverade i att förvandla de identiteter inom dessa strukturer genom sina 

interaktioner med andra internationella aktörer. Trots att rollteorin innefattar en del där man 

menar att roller kan bli svåra att bryta från och att beteendet avgränsas, så finns det rum, 

utifrån det Aggestam menar, för förändring.  Även om utrikespolitiska rollföreställningar 

främst formas i den politiska kulturen i en stat, kan interaktionen och elit socialisering som 

sker på europeisk nivå påverka och förändra sina uppfattningar. Beslutsfattare lär och 

socialiseras in att spela roller genom interaktion inom både inhemska och internationella 

institutionella sammanhang (Barnett 1993: 275).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metod  
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Förhållningssättet som jag utgår från för att besvara min forskningsfråga är deskriptivt, vilket 

leder till att det finns ett behov av att ordna verkligheten, det vill säga innehållet i 

utrikesdeklarationerna, så att den blir hanterbar. Undersökningen genomförs med en kvalitativ 

textanalys där innehållet systematiseras genom att texterna placeras i olika kategorier, roller.  

Denna uppsats kommer att använda sig av utrikespolitika uttalanden som undersöknings 

underlag. Mer precist är det de årliga utrikesdeklarationerna som regeringen presenterar 

genom att utrikesministern håller tal i riksdagen, och som inleder den utrikespolitiska debatten 

mellan riksdagspartierna varje februari, som kommer att användas.  

Holsti och även andra forskare som använder sig av rollteori i sina utrikespolitiska 

undersökningar brukar söka sig till uttalanden gjorda av högt uppsatta personer inom 

utrikespolitiken, såsom presidenter, statsministrar, utrikesministrar och försvarsministrar för 

att nämna några, när det kommer till det empiriska materialet (Holsti, 1970, s. 256-258). 

Skälet till detta är att det anses att stora delar av utrikespolitiken skapas och formas med hälp 

av språket (Brommeson och Ekengren, 2011, s19). Som Nick Ritchie uttrycker det, 

”dominanta identiteter uttrycks ofta genom politiska tal som kopplar samman delar av 

historien, seder, nationella myter och institutioner…”( Ritchie, 2012, s, 75). Det råder således 

en konsensus bland forskarna att teman för en rollföreställning observeras genom det 

empiriska materialet då en utrikespolitisk beslutsfattare bland annat talar om åtaganden, 

funktioner och ansvarsområden. 

Detta är orsaken till varför utrikesdeklarationerna kommer vara de primära källorna. De är 

noggranna och medvetet formulerade sammanställningar av hur Sverige som nation väljer att 

agera och hantera sin utrikespolitik och hur landet vill bli uppfattat av andra, vilket gör dem 

till ett pålitligt underlag för analys. Utrikesdeklarationerna redogör målen och visionerna för 

Sveriges arbete i världen under det kommande året, tiden framöver och tar även upp det 

gångna årets utvärdering. De riktar sig till den egna befolkningen men även till andra stater, 

vilket innebär att innehållet är medvetet och noggrant författat för att på ett så bra sätt som 

möjligt ge insyn i den svenska hållningen och de utrikespolitiska ambitionerna.  

En annan fördel är att utrikesdeklarationerna inkluderar de olika delarna utrikespolitiken kan 

beröra. Denna uppsats ansluter sig till definitionen av utrikespolitik som den politik en stat för 

mot sin omvärld. Handlingar av icke-statliga aktörer exkluderas men begreppet är 

inkluderande genom att de politikområden som på något sätt berör omvärlden som till 

exempel försvarspolitik, säkerhetspolitik, handelspolitik, biståndspolitik och globala 

klimatfrågor tas med i benämningen utrikespolitik. Skulle jag i min undersökning begränsa 

begreppet utrikespolitik till enbart vissa politikområden riskerar jag att missa andra aspekter 

som kan visa en tydlig roll. Utrikesdeklarationerna berör alla dessa punkter och det talas om 

Sveriges förhållande till omvärlden både geografiskt (närområdet, EU och globalt) och 

tematiskt (till exempel i nedrustningsfrågor, bistånd, internationellt samarbete och handel) 

(regeringen.se). 

Jag vill ytterligare argumentera för att mitt val av material är lämpligt då min undersökning 

inte ämnar ställa upp för- och motargument i en debatt som man skulle ha gjort i en 
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argumentationsanalys och inte heller ta reda på förekomsten av olika innehållsliga kategorier i 

ett material som man gör vid användandet av kvantitativ innehållsanalys.    

För att gynna reliabiliteten i min undersökning har uppsatsen följt definitionerna av Holstis, 

Aggestams och Bjerelds typologier (se appendix, s. 36). Tanken är att roller 

(rollföreställningar) är variablerna, och att dessa kan anta olika variabelvärden (typer av 

roller). Jag kommer därför medan jag analyserar materialet, att utgå från redan definierade 

roller som blivit anknutna till Sverige för att på så sätt veta vad jag ska titta efter och även 

höja reliabiliteten i arbetet. För att kunna säkerställa validiteten kommer enbart formuleringar 

av åtaganden, funktioner, skyldigheter och mål att analyseras. Ren fakta kommer inte komma 

med i undersökningen, som exempelvis olika belopp på det svenska biståndsgivandet. I denna 

uppsats kommer således ingen värdering ligga i om en summa tillexempel kan anses vara stor 

eller inte.  

Varje variabelvärde får en mindre förklaring, där framträdande karaktärsdrag sammanfattas 

och används sedan som en mall för att kunna bestämma om formuleringar i 

utrikesdeklarationerna visar på en roll. Det är när en rolls karaktärsdrag finns återkommande i 

utrikesdeklarationerna inom den undersökta perioden som det kan sägas finnas belägg för en 

roll. Det ska finnas en tydlig uppföljning av åtaganden, funktioner, skyldigheter och mål.  

 Det är viktigt att jag håller den samlade typologin till viss del öppen, vilket innebär att jag 

inte ska ha alltför många redan definierade roller att utgå från. Annars kan det leda till 

problem om jag ska försöka anpassa mitt material för att passa variabelvärdena. Genom att 

typologin, som är mitt analysverktyg, hålls öppen kan kanske materialet självt visa på roller 

som inte finns i Holstis typologi eller hos någon annan forskare och på så sätt kanske själv 

bidra med att belysa en viss roll hos Sveriges utrikespolitik som inte tidigare har blivit 

uppmärksammad, vilket kan gynna validiteten ytterligare. 

Uppsatsen kommer ansluta sig till definitionen av ”roll” som normer för ett beteende som är 

gemensamt för alla som besitter en viss position. Vidare är de personer som innehar 

positionen medvetna om normerna eller ramarna och anpassar sig i någon mån till dem. På en 

samhällelig nivå skulle därför en aktörs roll kunna definieras som de normer, ramar och regler 

som definierar t.ex. en statlig institutions uppgift, vad den är till för och vad den konkret ska 

göra. 

Perioden som undersökningen gäller är från år 1998-2015. Tidigare undersökningar som 

gjorts om Sverige och utgår från rollteori har haft tidsperioder från 70-talet och bakåt i tiden. 

Att då sträcka sig lika långt tillbaka i tiden för att kunna analysera vilka möjliga roller Sverige 

har haft vore att göra om samma arbete som forskare redan har utfört. Startperioden med 

årtalet 1998 valdes eftersom det är på slutet av 90-talet som man började notera förändringar i 

den svenska utrikespolitiken. I och med kalla krigets slut och en ändrad världsbild fick 

Sverige ett större utrymme att handla utan att vara rädd för olika konsekvenser från de två 

stormakterna. Forskare av rollteorin har inte undersökt Sveriges rollföreställningar under den 

senaste tiden, vilket då gör det relevant att sträcka tidsperioden till idag. Den presenterade 

tidsperioden är även anpassad för att undersökningen ska vara hanterbar i utrymmet för denna 

uppsats. Det som utmärker utrikesdeklarationerna är att de författas varje år, vilket gör att 
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tidsgapet mellan olika förlopp, åtaganden och mål är litet. eftersom de inte författade av en 

enda person, utan är den samlade åsikten om hur Sverige som helhet framställer sig kan den 

källkritiska hållpunkten ”beroende” undkommas (Teorell och Svensson, 2013, s.104-106). 

3.1. Problem med mitt material 

 

Något att ha i åtanke är just att även om utrikesdeklarationerna är transparanta och pålitliga så 

betyder det inte alltid att allt som har att göra med utrikespolitiken kommer med. Ibland är det 

vissa utrikespolitiska frågor, handlingar och mål omfattade av sekretess och kan riskera 

nationens säkerhet om de gjordes offentliga. Den deklarerade utrikespolitiken måste t.ex. ta 

det rådande opinionsläget i beaktande, något som den hemliga utrikespolitiken kan bortse från 

om beslutsfattarna skulle vilja det. Därför ska man inte blint lita på att all information finns 

med (Brommeson och Ekengren, 2011, s 19). 

 

Holsti och även andra forskare inom rollteori utgick inte från klart definierade roller när de 

gjorde sina analyser, utan lät materialet bestämma och leda dem fram till olika roller. För att 

öka reliabiliteten ytterligare kommer jag använda Holstis hela typologi. Orsaken till varför jag 

väljer att utgå från Holstis typologi är för att de är relativt ”nya” roller. Holsti formulerade 

dem under 1970-talet, så fastän de identifierades under andra omständigheter, kalla kriget 

pågick och världen såg inte ut som den gör idag så har de fortafarande ett värde. De täcker in 

breda områden och används flitigt av forskare än idag.  

För att inte riskera att missa ”nyare” roller kommer även Aggestams typologi att användas. 

”pro Europeiskt partnerskap”, ”ledaren”, ”förespråkare för ett bredare Europa” och ”Nato-

allierade”. I analysen fokuserade Aggestam på vilken mening som tillskrevs de olika rollerna, 

hur de hade förändrats över tid och vilka roller som ansågs mer betydelsefulla (Aggestam, 

2004, s. 79). Viktigt att komma ihåg att existerande roll definitioner inte heller är 

uttömmande.  

Genom att ha många definierade roller i förväg höjs risken för att omedvetet försöka anpassa 

texten och formuleringarna till de redan utformade rollerna, istället för att se på materialet 

objektivt och låta det självt visa vilka roller som finns tillgängliga. Gör man så, kommer då 

reliabiliteten att undermineras. Det blir därmed en avvägning mellan de två. Jag kommer ha 

typologier att gå efter men samtidigt inte ha för många och låta analysverktyget vara till viss 

del öppet.  
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4. Analys  

Analysen kommer börja med att jag studerar de fem rollerna, en i taget, som Holsti tillskrev 

Sverige på 70-talet för att se om de fortfarande är relevanta i den svenska utrikespolitiken. 

Därefter redovisar jag nya roller jag har hittat kunnat se tender till efter genomförd 

undersökning. Inför varje roll kommer det finnas en beskrivning av rollens kännetecken och 

sedan följer analysen från utrikesdeklarationerna.  

4.1. De fem tidigare rollerna 

 

Utvecklare (Developer) 

 

Rollen som utvecklare är nationell och kännetecknas av att landet visar en stark vilja eller 

känner en form av skyldighet av att hjälpa underutvecklade länder. Hänvisningar till särskilda 

fördelar med att ta sig an uppdraget förekommer flitigt. Främst innebär det hjälp i form av 

bistånd, där länder tillhandahåller bidrag, lån och tekniskt bistånd men kan även innefatta 

andra former av hjälp för utveckling.  Orsaken bakom åtagandet att hjälpa andra länder kan 

variera, det kan vara för att främja givarnas egna intressen där vissa analytiker ser bistånd som 

ett uttryck för ”mjuk makt” som fungerar genom övertalning snarare än tvång. Nye 

definierade mjuk makt som ”få andra att vilja vad du vill”, genom samarbete. Dock har länder 

också haft rena humanitära syften i åtanke när det kommer till bistånd. För att kunna urskilja 

rollen dock, så behövs inte en skildring för syftet bakom hjälpen (Adigbou, 2005, s. 42-43).  

I de 18 utrikesdeklarationerna från 1998-2015 har bistånd och utvecklingssamarbete som ska 

fungera som stöd för u-länderna varit ett genomgående tema. Varför Sverige ska vara 

biståndsgivare har inte motiverats i texterna, genom analysen av deklarationerna har jag 

kommit fram till att Sveriges roll som utvecklare istället ses som ett givet. Landet har 

kapaciteten och villigheten att hjälpa och då hjälper man, den synen består oberoende av 

vilket eller vilka partier som sitter i regering.  Det som däremot motiveras är hur biståndet är 

tänkt att fungera. Efter genomförd analys framgår det att målet med det svenska biståndet är 

tydligt uttryckt i texterna - det är tänkt att hjälpa nödlidande människor i alla större kriser i 

världen, det ska fungera som stöd för att bygga upp infra- såväl som demokratiska strukturer i 

u-länderna och stödja de u-länder som vill närma sig EU. Alla dessa anses av Sverige som 

viktiga områden som bidrar till att stärka u-länderna och bekämpa fattigdom 

(utrikesdeklaration, 04, 05 och 13). 

Rollen som utvecklare kännetecknas även genom de fyra prioritetsområden som Sverige 

jobbar för inom ramen för utvecklingssamarbetet. Enbart bistånd i form av likvida medel 

anser inte landet fungera för utrotandet av fattigdom i u-länderna, fattigdom måste enligt 

Sverige ses från ett större perspektiv (utrikesdeklaration 04). 

”Svenskt bistånd måste bidra till att finna lösningar på de breda globala utmaningar som 

utvecklingsländerna ställs inför” (utrikesdeklaration 08). 

Därför jobbar man särskilt med att ge stöd i konfliktförebyggande åtgärder, detta eftersom 

möjligheten för en hållbar utveckling inom inte finns om u-landet befinner sig i krig.  
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Nästa prioriterade område som Sverige jobbar med inom bistånd är stöd i bekämpningen av 

narkotika. I utrikesdeklarationen från år 2006 framgår det att det anses vara ett hinder för 

utveckling på ett globalt plan.  

HIV/aids har en effekt av att kunna lamslå hela samhällen i hårt drabbade u-länder, därför är 

sjukdomen ett område där Sverige satsar på forsking för att hitta botemedel och hjälper u-

länder genom att utbilda människorna och bistå nödvändig vård för de drabbade 

(utrikesdeklaration 06).  

Det fjärde området kommer då som en fortsättning på frågor som rör hälsa och det är inom 

området sexualitet och samlevnad som Sverige arbetar med att ändra åsiktsbilden av dessa 

frågor i u-länder som ser dem som tabu-ämnen och som tystas ner. Genom att bistå u-länderna 

med bland annat utbilning om och tillgång till preventivmedel och säkra och lagliga aborter 

anser Sverige att det är ett steg i rätt riktning mot fattigdomsbekämpningen och för att föra ett 

lands utveckling framåt. Det poängteras även att arbetet inte slutar med dessa områden, utan 

”Sverige och EU måste fortsätta att driva på för ett mer progressivt och effektivt 

internationellt arbete” (utrikesdeklaration 04). 

Rollen som utvecklare visar sig även i arbetet som Sverige gör inom området handel. Som 

utrikesdeklarationen från 2004 visar ”vårt utvecklingssamarbete är centralt för att öka u-

ländernas förmåga att delta i den internationella handeln.” Genom de positiva resultat som 

kan komma från utvecklingssamarbetet anser Sverige att handel blir ett naturligt nästa steg att 

hjälpa u-länderna med. ”vi arbetar vidare för att skapa öppna och rättvisa villkor för 

internationell handel och investeringar” (utrikesdeklaration 06). Sverige är involverat i 

framtagandet av WTO-förhandlingar som skulle innebära att tullmurar och andra 

handelshinder som u-länder står inför rivs. Sverige som enskilt land och även inom EU har 

varit drivande för reformer hos i-länders jordbrukspolitik. Det anses att när den rika delen av 

världen minskar stödet till den egna jordbrukssektorn, så gynnas u-länderna 

(utrikesdeklaration 04). I utrikesdeklarationerna motiveras arbetet för ökad handel för u-

länderna med att ”handel skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling också i fattiga 

länder, och motverkar hot och konflikter ”. Sverige vill se konkreta resultat i WTO-

förhandlingarna och för att se till att så blir fallet satsar landet ”… också på särskilt bistånd för 

att utvecklingsländerna på allvar ska kunna delta i den internationella handeln” 

(utrikesdeklaration 05). 

2007 års utrikesdeklaration visar på samma principer ”vår starka strävan mot global frihandel 

bygger också på insikten om dess stora betydelse för utvecklingsländerna. Genom stöd till 

kapacitetsuppbyggnad vill vi främja utvecklingsländernas förmåga att dra nytta av de 

möjligheter som reformer på handelsområdet ger (utrikesdeklaration 07). 

Några exempel på länder som Sverige är biståndsgivare för är Irak, där går biståndet till att 

utbilda polis och domare. Sverige stöder även demokratin och de mänskliga rättigheterna som 

finns i Irak för att dessa ska kunna få fäste samtidigt som man hjälper med att bygga upp 

förstörd infrastruktur (utrikesdeklaration 05). 
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”Vi kan inte acceptera frusna konflikter, utbrytarrepubliker och människohandel” 

(utrikesdeklaration 05), därför stöds Moldavien med svenskt bistånd.  Ett stort arbete inom 

svenskt bistånd går till att hjälpa Afrika, där har utvecklingssamarbetet fokus. Sverige menar 

att just denna region är i behov av hjälp och att säkerhet och stabilitet i Afrika är av stor vikt 

för världen (utrikesdeklaration 06). ”Ingenstans är sambandet mellan mänskliga rättigheter, 

utveckling och säkerhet så avgörande. Ingenstans speglas Sveriges utrikespolitik 

tydligare” (utrikesdeklaration 06). 

Enligt ovanstående anses därmed att de angivna kännetecken för rollen utvecklare fortfarande 

är uppfyllda av Sverige.  

Medlare (Mediator-integrator) 

 

En medlare ska hjälpa parterna att enas om en ömsesidig lösning utan att egentligen själv 

införa egna beslut. Medlingsinnehållet är många gånger konfidentiellt och processen som 

sådan är informell, vilket innebär att den oftast består av små men specifika uppdrag för en 

medlare, exempelvis leverera brev, fungera som värdstat, övervakande av fördrag och 

deltagande i FN:s fredsbevarande insatser. Vidare ska landet som antar rollen vara en opartisk 

tredje part (Holsti, 1970, s. 265).   

Kännetecken för medlarrollen har kunnat påvisas i alla 18 utrikesdeklarationer som utgjort 

underlaget för undersökningen i denna uppsats. Medlare som roll framträder i analysen främst 

genom svenskt engagemang i världsorganisationen FN, där ett av rollens kännetecken som en 

opartisk tredje part som ska möjliggöra en förhandlingslösning för de stridande parterna i en 

konflikt omsätts i verklighet (utrikesdeklaration 98 till 15). 

Medling har kunnat påvisas i FN-uppdrag gällande Kosovo, med att bidra med personal till 

FN:s freds-bevarande styrka i Kongo och i främjandet av en dialog gällande Östra Timo med 

Indonesien och Portugal (utrikesdeklaration 01). Även i konflikten i Republiken Kongo år 

2001, som enligt utrikesdeklarationen från detta år, inte enbart hotade freden och utvecklingen 

inom Republiken utan även i hela afrikanska regionen, arbetade Sverige med att förmå 

partnerna i konflikten att följa det upprättade fredsavtalet från året innan.  

I utrikesdeklarationen från 2002 kan man se att Sveriges roll som medlare var påtaglig när 

landet försökte att hålla fredsprocessen levande i Columbia i form av att hålla i samtal mellan 

Columbias regering och FARC-gerillan om vapenvila.  

Dag Hammaskölds ord om landets ansvar inom världsorganisationen Förenta Nationerna 

följer som en röd tråd genom utrikesdeklarationerna - ”Vi som tillsammans utgör FN har ett 

stort gemensamt ansvar. Kommande släkten kan tänkas säga om oss, att vi aldrig uppnådde 

vad vi försökte uträtta. Må de aldrig kunna säga att vi misslyckades därför att vi brast i tro 

eller tillät egoism att vanställa våra ansträngningar” (utrikesdeklaration 05). 

 
Analysen visar att Sverige känner sig ordentligt positionerat och anser sig självt ha förmågan 

att agera som medlare. Som de flesta deklarationerna från 1998 till 2015 uttrycker det - 

”Fortsatta FN-engagemang förblir en hörnsten i svensk utrikespolitik” (utrikesdeklaration 99). 
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Efter genomförd analys kommer jag fram till att det svenska deltagandet och engagemanget i 

fredsbevarande insatser begränsar sig inte till en specifik del av världen eller till specifika 

länder. Sverige agerar som medlare överallt där hjälpen behövs och där man kan bidra med att 

hjälpa de inblandade parterna att komma överens. ”Som medlem i EU och som partner i olika 

organisationer får vi fler vägar att bedriva en aktiv utrikespolitik och utveckla vår långa 

tradition av medling och konfliktlösning” (utrikesdeklaration 03). 

2012 års utrikesdeklaration visar ett exempel på just detta, svensk medling riktade då fokus på 

Mellanöstern. Det var i samband med utvecklingen i Syrien med inbördeskrig som gav 

upphov till konflikter och instabilitet i regionen. Sveriges engagemang bidrog bland annat till 

att en syrisk vängrupp bildades i Tunis. Utveckling av dialoger med den demokratiska syriska 

oppositionen ansågs vara av stor vikt och Sverige tillsatte därför en ambassadör för att driva 

dessa samtal vidare. Sverige är dock inte främmande för medling i Mellanöstern-regionen. 

Landet har inom EU och tillsammans med FN, USA och Ryssland arbetat för en fredlig 

lösning på konflikten mellan Israel och Palestinierna sedan början av 2000-talet. En 

handlingsplan om en tvåstatslösning upprättades 2003 och Sverige har uttryckt att vid den 

tidpunkten när parterna inblandade i konflikten är politiskt villiga att förhandla står 

förhandlingar redo och man kommer att bidra och hjälpa till med att nå en överenskommelse 

(utrikesdeklaration 12).                                                                                                                                                  

Utrikesdeklarationerna visar även att Sverige deltog i fredsbevarande insatser i Afghanistan 

och utanför Libanons kust år 2007 (utrikesdeklaration 07). Svenska insatser under FN:s 

ledning görs även i Sydsudan och Liberia får även hjälp av Sveriges insatser 

(utrikesdeklaration 15). 

Något som behöver poängteras är att just rollen som medlare är beroende av att de andra 

länderna ser landet som agerar som medlare som lämpligt. Staterna inblandade i en konflikt 

kan neka en stat som vill agera som medlare. Det innebär att i det här fallet, så räcker det inte 

enbart med att Sverige ser sig självt vara ordentligt positionerad för rollen. Hur andra stater 

ser på en har en avgörande betydelse också för rollen som medlare (Adigbuo, 2005, s. 38). 

De många FN insatser som Sverige är involverat i som jag kan konstatera efter genomförd 

undersökning, indikerar att länder ser Sverige som en lämplig medlare. Analysen visar att 

Sverige anser även att man har kunnat agera som medlare då andra stater har gått med på att 

ta memot hjälpen som erbjuds, ”Sverige har en trovärdighet när det gäller fredsfrämjande 

militära och civila insatser, återuppbyggnad och konfliktförebyggande” (utrikesdeklaration 

06). 

Konflikten i Darfur 2006 hade redan hjälp av stater som medlade mellan parterna och trots 

detta accepterade Darfur att Sverige kom in som ny medlare (utrikesdeklaration 06). ”Sverige 

deltar i dag i fredsbevarande insatser bl.a. i Kosovo och i Afghanistan liksom utanför 

Libanons kust. Därför arbetar vi såväl för att stödja och säkra fredsprocessen mellan Sudans 

norra och södra delar som för att få ett slut på lidandet och dödandet i Darfur 

(utrikesdeklaration 07). 
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Afrikas horn gick ett steg längre och antog Sverige som rådgivare. Ett av medlarrollens 

kännetecken är att medlaren ska själv inte införa egna beslut som parterna inblandade i 

konflikten ska anta, utan hjälpa de att enas om en ömsesidig lösning (utrikesdeklaration 06). 

Sverige tydliggjorde engagemanget i Förenta Nationerna och förklarade med följande: ”Vi 

vill verka för tidiga, helst förebyggande, och samordnade FN-insatser i konfliktsituationer och 

för ett öppnare säkerhetsråd” (utrikesdeklaration 98) att det övergripande målet med svenskt 

deltagande är att FN ska kunna upprätthålla fred och säkerhet i världen (utrikesdeklaration 

98). 2015 års utrikesdeklaration visade flera indikationer på att rollen som medlare genom 

Förenta Nationerna inte tycks försvagas, ”regeringen anser att Sverige ska delta i fler FN-

ledda insatser” (utrikesdeklaration 15).  

Regional samarbetare (Regional subsystem collaborator) 

Holsti tilldelade Sverige rollen regional samarbetare i sin undersökning. Komponenterna som 

byggde upp rollen definierade han som långtgående åtaganden och insatser med andra stater 

för att bygga större samhällen eller övergripande delsystem. Vidare har rollen många 

gemensamma kännetecken med rollen medlare, men skillnaden ligger i just att deltagandet är 

av en långtgående karaktär istället för kortsiktigt (Holsti, 10970, s.265).  

I min analys av vilka roller som går att finna i de svenska utrikesdeklarationerna från 1998 till 

2015, kommer jag fram till resultatet att rollen regional samarbetare är fortfarande en roll som 

Sverige anser sig självt ha.  

”Låt oss fortsätta att stärka samarbetet i vårt närområde och inom den nordisk-baltiska 

kretsen. Vi behöver våra närmaste vänner också i en global värld.” (utrikesdeklaration 05). 

”Sverige ska fortsätta att främja Estlands, Lettlands och Litauens integration i närområdet. 

Detsamma gäller Polen.” (utrikesdeklaration 01). 

”Det gäller att göra våra egna samhällen trygga och hållfasta, samtidigt som vi måste bejaka 

det internationella samarbetet och solidariteten. Att aktivt medverka till en vitalisering av 

samarbetet i vårt närområde och i Europa samtidigt som vi tar vårt globala ansvar måste för 

Sverige vara en självklarhet.” (utrikesdeklaration 98).  

Ovanstående citat från utrikesdeklarationerna visar att Sverige är villigt och har ambitionen 

att tillsammans med andra stater ta sig an åtaganden och bidra med insatser för att bygga upp 

och stärka samarbeten i landets närområde som bidrar till solidaritet.  

Ett svenskt långsiktigt engagemang i Afghanistan är även något som är ett återkommande 

ämne i utrikesdeklarationerna. I min analys har jag inte tagit hänsyn till åtaganden som enbart 

inträffat några enstaka gånger, varken om det varit till ett land eller organisation som fått mer 

uppmärksamhet under just något år. Även om insatserna för Afghanistan faller under 

kategorin att det rör enbart ett visst land, så är det ett återkommande ämne i 

utrikesdeklarationerna: ”Sveriges engagemang i Afghanistan är långsiktigt baserat på en 

obruten vilja att hjälpa afghanerna att bygga upp en fungerande stat.” (utrikesdeklaration 08). 
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Sverige menar vidare gällande citatet ovan, att man med olika medel ska främja stabiliteten i 

Afghanistan på lång sikt. Svenska insatser görs för att bekämpa fattigdom och för att bidra 

med att bygga upp en grund för ett framtida representativt styre. Ett av syftena bakom hjälpen 

för Afghanistan är en svensk insikt om att de grupper som hotar de försök till ett stabilt och 

fungerande land även utgör ett hot för resten av världen: ”Vårt engagemang i Afghanistan 

styrs också av insikten om att de grupper som hotar den bräckliga återuppbyggnadsprocessen i 

landet också utgör ett hot mot den övriga världen, däribland Sverige.” (utrikesdeklaration 10). 

Och det är då en av orsakerna till varför Sverige uttrycker att man ska ”…fortsätta att bidra 

med civila och militära insatser i Afghanistan” (utrikesdeklaration 10).  

I analysen framgår det att Sverige känner ett ansvar när det kommer till särkerhet, vare sig det 

är i Europa eller globalt. De insatser som görs för att stärka samarbeten och de områden där 

man som land hjälper till är just för att långsiktigt uppnå säkerhet och stabilitet i vår värld.   

”Sverige är aktivt på en rad områden för att öka säkerheten i vårt närområde i Europa och 

globalt. Vi agerar för att förebygga väpnade konflikter, stoppa pågående krig och hindra deras 

följdverkningar. Vi agerar i stater som fallit sönder av inbördeskrig eller etniska rensningar” 

(utrikesdeklaration 10).  

En kontinent som svensk utrikespolitik har haft fokus på när det kommer till långsiktiga 

åtgärder och hjälp insatser är Afrika. Analysen visar att förutom fattigdomsbekämpning, så 

delar Sverige med sig av landets värderingar om mänskliga rättigheter och folkrätt och 

utbildar i dessa för att bygga en grund för demokrati (utrikesdeklaration 10). 

”Att Ellen Johnson-Sirleaf efter år av inbördeskrig i Liberia blev Afrikas första folkvalda 

kvinnliga president visar tydligt potentialen i ett starkt engagemang från det internationella 

samfundet. Omvärldens engagemang gör skillnad, och Sverige har spelat en viktig roll” 

(utrikesdeklaration 06).  

”Ett långsiktigt samarbete med de västafrikanska länderna genom kabinettssekreterare Hans 

Dahlgren som EU:s representant är ett viktigt bidrag. Sverige deltar i en modern FN-mission 

med robust fredsbevarande trupp hand i hand med insatser för medling, återanpassning av 

barnsoldater, institutionsbyggande och jämställdhet” (utrikesdeklaration 06).  

Sveriges åtaganden och dess egen känsla av skyldighet att hjälpa stater att uppnå demokrati 

finns återkommande i alla de undersökta utrikesdeklarationerna, vilket bekräftar rollens 

egenskaper.  ”Sverige förblir starkt engagerat för att åstadkomma en demokratisk förändring i 

flera stater med stora demokratiunderskott” (utrikesdeklaration 08). 
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Oberoende (Independet) 

 

Jag har valt att översätta denna på svenska till oberoende (man är oberoende av tillexempel 

militära förhandlingar som andra länder kan välja att ingå i). Det är enbart för att namnet ska 

passa in i den övriga svenska texten. En annan översättning kan även vara ”självständig” men 

i denna uppsats uppfattas det som en synonym. Vilket ord man översätter rollen till är inte det 

viktiga i denna uppsats, det som är av betydelse är hur rollen definieras och definitionen 

kommer vara densamma som Holsti definierade för rollen ”independent”.  

En roll som Sverige ansåg sig själv ha enligt Holstis undersökning är således ”oberoende”.  

Det som kännetecknar rollen enligt Holsti är att en stat utlyser sig själv som (militärt) 

alliansfri.  Vidare menade han att uttalanden som visar på alliansfrihet ska tyda på att landets 

regering har statens egna intressen som högsta prioritet när det kommer till att fatta politiska 

beslut.  Det tredje kriteriet är således att dessa ska stå över stödjandet av mål satta av andra 

länder (Holsti, 1970, s. 268) 

I min analys har jag delat upp rollens kännetecken som ovanstående och på så sätt försökt titta 

efter om Sverige fortfarande uppfattar sig självt som Oberoende. Efter att ha tittat på 

formuleringar om Sveriges säkerhetspolitiska linje i utrikesdeklarationerna är det tydligt 

uttryckt i varje utrikedeklaration från 1998 till 2015 att ”Sverige är militärt alliansfritt.” Det 

innebär att landet inte ingår avtal om bilaterala militära försvarsgarantier och att det är 

Sverige självt som ansvarar för försvaret av landets territorium (säkerhetspolitik.se).  

Rollkriteriet att ett lands regering sätter sitt lands bästa i fokus när politiska beslut ska fattas 

kan tyckas vara självklart och kan även genomsyra hela tänkande och vara en del av alla roller 

ett land kan ha. Jag tycker inte att jag i denna uppsats behöver argumentera för att en 

demokratisk svensk regering vill väl för sitt land och prioriterar de förslag som gynnar det 

egna landet. Däremot kan det vara problematiskt när man undersöker rollens kännetecken om 

att statens egna intressen ska stå över stödjandet av andra länder. Sverige ingår i EU och 

måste exempelvis följa förordningar och direktiv som inte är helt fattade av landet självt. På 

så sätt skulle mål satta av andra länder träda i kraft i Sverige och kan komma att prioriteras 

över landets egna beslut. Av analysen går det att fastställa att de undersökta 

utrikesdeklarationerna är präglade av ett EU-perspektiv.  

Det går dock även att argumentera för att Sverige själv har valt att ingå som medlemsland i 

EU då landet anser att det ligger i Sveriges intresse och bästa att vara medlem. Därför behöver 

inte de nationella intressena och de beslut som fattas av EU gemensamt nödvändigtvis krocka. 

Med detta argument så finner jag i denna uppsats ingen direkt motsättning mellan kriteriet att 

de egna intressena ska stå över stödjandet av mål satta av andra länder i och med att Sverige 

följer EU-direktiv.    

Som utrikesdeklarationerna säger, är vi militärt alliansfria, vi ingår inte i försvarspakter 

(utrikesdeklaration 98 till 2015). Dock innehåller Lissabonfördraget en solidaritetsklausul 

som innebär att medlemsländerna inom EU ska hjälpa varandra vid bland annat ett väpnat 

angrepp. Det klausulen också säger är att hjälpen man erbjuder behöver inte vara i form av 

militärt bistånd.  ”Varje land har rätten att själv avgöra på vilket sätt man vill hjälpa ett annat 
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medlemsland eller ta emot eventuell hjälp” (utrikesdeklaration 10). Från utrikesdeklaration 

1998 till 2011 ser man inte uttryckt att Sverige ska bidra med militär hjälp för något annat 

medlemsland.  

De senare utrikesdeklarationerna med början från 2012 inkluderar dock meningen ”Vårt land 

ska därför kunna ge och ta emot stöd såväl civilt som militärt” som inte har funnits tidigare. 

Innan dess har man bara sagt att Sverige inte ska förhålla sig passivt, och det har varit 

förklarat att landet kan erbjuda hjälp i andra former än militärt. Med denna utökade 

formulering är den militära hjälpen något som Sverige uttryckligen är villigt att erbjuda. I de 

undersökta texterna framgår det även att Sveriges partnerskap med Nato fördjupas och Nato-

närmanden som tidigare inte ansågs som lämpliga har under den undersökta perioden ändrats 

uppfattning om (utrikesdeklaration 05).  Dessa två förändringar tillsammans kan visa tecken 

på tendenser till en förändring inom svensk utrikespolitik men eftersom perioden från 1998 

till 2015 uttrycker att Sverige är militärt alliansfritt är ett kriterium för rollen uppfyllt. Enligt 

resonemanget ovan om att det inte behöver finnas en motsättning mellan EU-direktiv och 

landets nationella intressen går det inte att vara säker på. Man kan inte utesluta risken helt och 

hålet. I min analys kommer jag således fram till att fastän rollen som oberoende fortfarande 

består, så gör den det till en viss del och det finns formuleringar i utrikesdeklarationerna som 

försvagar egenskaperna för rollen.  

Kritiker (Critic) 

Rollen kritiker förknippades med Sverige efter att Ulf Bjereld undersökte landets roller på 60-

talet. Det han kunde se i sin undersökning var att Sverige öppet formulerade kritik av andra 

länder och att detta var ingen engångshändelse, utan förekom vid varje tillfälle där Sverige 

tyckte att olika rättigheter hade kränkts. Han definierade rollen på så sätt att ett land gör ingen 

hemlighet av vad man tycker att en annan stat gör fel i och kritik i det här fallet ska uppfattas 

som ett negativ utlåtande eller påpekandet av fel och brister, om en aktörs verksamhet, mål 

eller föreställningar om verkligheten (Bjereld, 1995, s. 27). 

Av analysen framgår det att formulerad kritik mot andra länder, som Sverige ansett ha kränkt 

mänskliga rättigheterna, har uppstått frekvent genom alla de 18 utrikesdeklarationer. En del 

av kritiken har varit riktad mot vissa länder speciellt men överlag har de negativa utlåtandena 

varit riktade överallt där Sverige tycker att de mänskliga rättigheterna förbises. Sverige följer 

FN:s mål och regler om de mänskliga rättigheterna men av undersökningen kommer jag även 

fram till att fastän Sverige förhåller sig till FN:s regelverk, så är man beredd att rikta kritik 

mot organisationen själv om det skulle behövas:  

”FN avspeglar 191 staters olika viljor och intressen och uppvisar både goda och dåliga 

resultat. Vi tvekar inte att rikta kritik när det är befogat” (utrikesdeklaration 03). 

Ett land som har blivit mål för svensk kritik under åren 1998 till 2015 är USA. Dess nationella 

missilförsvar har ansetts av Sverige ha konsekvenser på nedrustnings- och 

ickespridningsarbetet från 2001 och möjligtvis leda till kapprustning (utrikesdeklaration 01 

och 02).  Sverige beklagade att USA fortsatte sina planer på ett missiförsvar 2002 och att de 

ensidigt sade upp ABM-avtalet (utrikesdeklaration 02).  



23 
 

2004 krävde Sverige av USA att se över domen för den svenske medborgaren på 

Guantánamobasen, eftersom en rättsligt hållbar grund för interneringen inte gick att se 

(utrikesdeklaration, 2004).   

Ett annat land som har varit ett förekommande ämne för kritik i de 18 undersökta 

utrikesdeklarationerna är Kina. Sverige påpekade brott mot de mänskliga rättigheterna år 

2001 då oliktänkande fängslades (utrikesdeklaration 01). 

”Regeringens uppfattning är klar - Vi ska inte vika i vår kritik av de brott mot de mänskliga 

rättigheterna som förekommer i Kina. Inte minst därför behöver vi dialog och samarbete inom 

områden där vi faktiskt kan påverka detta stora land, som inom rättsutveckling och 

miljö” (utrikesdeklaration 04).  

Sverige var även tydligt med att man inte accepterade att Kina använde USA:s planer som 

motivering för kärnvapenupprustningen (utrikesdeklaration 02).  

Som nämnt ovan, så förhåller sig dock inte kritiken enbart till vissa länder även om några 

länder har mer svensk kritik riktad mot sig än andra. I utrikesdeklarationen från 2003 ser man 

att Sverige inte kommer vara likgiltig när landet tycker att något inte går rätt till: ”Vi tvekar 

inte att påtala brott mot mänskliga rättigheter eller demokratiska principer.” 

(utrikesdeklaration 03). 

Regionen Mellanöstern har varit föremål för svensk kritik under åren 1998 till 2015. Israel- 

Palestina konflikten har varit uppmärksammad i utrikesdeklarationerna och båda sidor har 

varit föremål för kritik. Israel har kritiserats av Sverige för att ha ödelagt palestinska hem, 

genomfört utomrättsliga avrättningar och för att ha ockuperat självständiga områden 

(utrikesdeklaration 02). Sverige konstaterade även år 2004 att de palestinska 

självmordsbombningarna aldrig kan komma att ursäktas, oberoende av vad som varit orsaken 

bakom. Den svenska regeringen fördömde även alla de våldshandlingar mot oskyldiga civila, 

vare sig de var palestinier eller israeler (utrikesdeklaration 04). Kritik riktades mot Iran under 

2012, då misstankarna om att dess kärntekniska program inte kunde tänkas vara helt fredligt. 

”Det ligger inte i något lands intresse att Iran skaffar kärnvapen” och Sverige poängterade att 

”Trycket på Irans ledarskap måste upprätthållas” (utrikesdeklaration 12). Sverige har också 

kritiserat Iran för att driva en barbarisk politik som fortsätter att försämra respekten för de 

mänskliga fri- och rättigheterna (utrikesdeklaration 12).   

Kritik av ryska politiska handlingar har varit konsekvent förekommande i de undersökta 

utrikesdeklarationerna.  Några exempel är de ryska parlamentsvalen år 2007: 

”Anledning att tydligt beklaga att de ryska parlamentsvalen i december förra året inte 

genomfördes på ett sätt som motsvarar de krav som kan ställa på ett demokratiskt val” 

(utrikesdeklaration 08). 

Sverige kritiserade då genom Europeiska unionen de begränsningarna av de internationella 

valobservatörernas möjligheter att verka (utrikesdeklaration 08). Året därpå framfördes 

ytterligare kritik mot Rysslands agerande ”Den ryska aggressionen mot Georgien och 

erkännandet av Sydossetien och Abchazien som självständiga stater utgjorde inte bara en 
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oacceptabel kränkning av en stats territoriella integritet, utan också ett slag mot den 

internationella rätt som utgör själva grunden för fredliga och stabila mellanstatliga relationer” 

(utrikesdeklaration 09). 

Men Sverige har också framfört kritik inom området handel, eftersom landet har tyckt sig 

urskilja orättvisor gällande olika tullsystem. Kritiken har varit riktad mot i-ländernas 

importsbarriärer av bland annat tyg och jordbruksvaror: ”Det är oacceptabelt att Bangladeshs 

export till Förenta staterna ska belastas med lika mycket tull som Frankrikes, trots att man 

bara säljer en tiondel av vad fransmännen gör” (utrikesdeklaration 04).  

Utrikesdeklarationerna innehåller fler fall där Sverige har riktat kritik mot olika länder men 

dessa ovan har använts som exempel för att visa på hur rollen kritiker framkommer. Att döma 

av Bjerelds definition av rollen kritiker anses det av analysen att samtliga kriterier är 

uppfyllda. Kritiken har varit öppen och har inte enbart förekommit några enstaka gånger. 

Tvärtom har den varit konsekvent och varit riktad där Sverige har tyckt att det var befogat, 

vare sig det gäller mänskliga rättigheter eller orättvisor inom exempelvis handel. 

4.2. Nya rollföreställningar för Sverige 

 

EU profil: pro-europeiskt partnerskap och förespråkare för ett bredare Europa 

Pro-europeiskt partnerskap 

Efter genomförd analys går det att se en tydlig profil av Europeiska unionen (EU) i 

utrikesdeklarationerna. Den svenska identiteten har från år 99 till 2015 blandats med en 

europeisk och Sverige känner att det har ett ansvar gentemot övriga Europa i och med att det 

officiellt blev ett medlemsland år 1995 (Brommeson och Ekenberg, 2011, s.127). Det som går 

att tolka från utrikesdeklarationerna är att Europeiska unionen ses av Sverige som en gedigen 

plattform för att kunna uttrycka och omsätta de svenska värderingarna i konkreta handlingar. 

Citaten nedan visar på just detta och uttrycker att Sverige är för ett europeiskt partnerskap: 

”Sverige har en europeisk identitet och ett europeiskt ansvar. Det aktiva engagemanget i 

Europeiska unionen är det viktigaste uttrycket för vår vilja att ta ansvar för Europa. 

Regeringen avser att bedriva en aktiv och framåtsyftande EU-politik” (utrikesdeklaration 99). 

”Vårt medlemskap i Europeiska unionen är centralt för att omsätta våra värderingar i konkret 

handling” (utrikesdeklaration 04).  

”Det är genom Europa som vår röst får tyngd och våra insatser kraft. Vår utrikespolitik är en 

del av den gemensamma europeiska utrikespolitiken” (utrikesdeklaration 10). 

Dessa åtaganden, att Sverige känner en samhörighet och även en skyldighet att ta ansvar inom 

olika politikområden gentemot Europa tyder på indikationer för en roll. Aggestam har i sin 

undersökning av länderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien namngett en roll för ”pro-

europeiskt partnerskap”. Definitionen av rollen är inte direkt utskriven men som namnet anger 

ska man kunna påvisa att landet har en vilja att ingå i EU (Aggestam, 2004, s. 78). 
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Utrikesdeklarationen från 2006 fastslår att ”När vi är med och utformar EU:s politik blir den 

en förlängning av vår egen” och texten fortsätter med, ”När EU verkar för fred talar unionen 

också för oss. När vi bidrar till EU:s säkerhetspolitiska agerande stärker vi också vår säkerhet. 

Vi kan använda samarbetet i EU som en hävstång för vår utrikes- och säkerhetspolitik – 

samtidigt som vi inte tvekar att höja vår egen röst” (utrikesdeklaration 06).    

Förespråkare för ett bredare Europa 

I EU-profilen är det inte enbart ett pro-europeiskt partnerskap som Sverige visar sig ha 

åtaganden och mål för, utan från svenskt håll jobbas det även för att vidga den Europeiska 

unionen. Citaten nedan redovisar för detta: 

”Vi står också för en Europeisk union som förblir öppen för alla europeiska demokratier som 

uppfyller de krav som medlemskapet ställer” (utrikesdeklaration 07). ”Sverige skall vara 

pådrivande när det gäller utvecklingen av den Europeiska unionen som global aktör. Sverige 

ska fortsätta att vara en tydlig röst för en union öppen för de europeiska länder som vill och 

kan uppfylla de krav som ett medlemskap ställer” (utrikesdeklaration 07).  

År 2000 kunde man läsa i utrikesdeklarationen att ”regeringen vill stödja Estland, Lettland 

och Litauen och övriga kandidatländer inför medlemskapet i EU” (utrikesdeklaration 00). År 

2006 uttrycktes det att ”Sveriges aktiva förespråkande av ett turkiskt medlemskap har givit 

gott resultat. Med medlemskapsförhandlingarna vidgas vårt grannskap tydligare till 

Mellanöstern och regeringen fortsätter att driva på utvidgningen” (utrikesdeklaration 06). 

”Vi kommer att fortsätta att verka för att Europeiska unionens dörr står öppen för Serbien” 

(utrikesdeklaration 08). 

”Utvidgningsprocessen ligger i ansökarländernas intresse liksom i vårt eget. Vi ska hålla vad 

vi lovat, men samtidigt ställa hårda krav, inte minst vad gäller mänskliga rättigheter” 

(utrikesdeklaration 13). 

Därför jobbar Sverige också med att hjälpa de europeiska länder som fortfarande inte når upp 

till EU:s medlemskrav att genomföra de reformer som krävs.  ”Vi måste hjälpa Ukraina att 

lyckas, på samma sätt som vi ska bidra till fortsatt utveckling av EU:s östliga partnerskap, 

som en hävstång för de länder som valt den europeiska vägen där blod på slagfältet ersätts 

med tålamod vid förhandlingsbordet. I den andan driver Sverige på för ett öppet EU med 

engagemang för Turkiets medlemskapsprocess, för en normalisering av relationen mellan 

Serbien och Kosovo och för fortsatta reformer i Bosnien och Hercegovina med sikte på 

framtida EU-medlemskap (utrikesdeklaration 15). 

Orsaken till varför Sverige engagerar sig för att Europeiska unionens gränser ska utvidgas 

genom fler medlemsländer beror dels på ett säkerhetstänk men även för att främja solidaritet, 

mänskliga rättigheter och demokratisering. ”Vårt beslut nyligen att inbjuda nya medlemmar 

var ett stort framsteg för Europa. Det starkaste motivet för utvidgningen är att främja 

säkerheten i hela Europa” (utrikesdeklaration 98). 
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”Utvidgningen av EU stärker vår säkerhet och fler länder får en granne som bidrar till fred 

och demokrati” (utrikesdeklaration 06).  

 

”Den största utmaningen av alla är utvidgningen. Ingen annan fråga är så avgörande för EU:s 

framtid och för utvecklingen i Europa. Med den banar vi väg för frihet, demokrati och 

välstånd i hela Europa. Med den återförenar vi Öst- och Västeuropa. Med den blir vi en ännu 

starkare röst i världen, för de gemensamma värdena” (utrikesdeklaration 01). 

”EU ska stå för öppenhet och solidaritet. Som ett led i detta verkar vi för en harmonisering av 

migrationspolitiken på asylrättens och humanitetens grund. Utvidgningen förblir Sveriges 

främsta prioritering i EU-arbetet” (utrikesdeklaration 02).  

”I vår vision för det framtida Europa finns det plats för flera religioner, kulturer och 

traditioner på samma sätt som i Sverige. I det avseendet har Europa för oss inga gränser. Och 

vi vill tillsammans bidra till en bättre värld, baserad på värden om frihet, mänskliga rättigheter 

och demokrati. Knappast något annat land har som Sverige drivit på utvidgningen” 

(utrikesdeklaration 04).  

Dessa uttryckta mål, viljan och det aktiva engagemanget för att inkludera fler länder i 

Europeiska unionen visar på därmed på en roll som Sverige åtar sig. Även här har Aggestam 

gett namn till en roll som just arbetar för utvidgning av EU, nämligen ”förespråkare för ett 

bredare Europa” som i denna uppsats appliceras på Sverige.  

 

Miljövärnare (Environmental protector) 
 

Åtaganden och mål som inte har varit ständigt återkommande i de analyserade 

utrikesdeklarationerna har inte ansetts vara av så stor betydelse för att kunna klassas som en 

rollföreställning i denna uppsats. Det finns dock indikationer på en roll som har växt fram 

under de senare åren under den undersökta perioden. Från år 2007 till 2015 har det funnits 

stycken i nästan varje utrikesdeklaration som enbart handlat om miljöfrågor och hur Sverige 

ska jobba för att själv värna om miljön och samtidigt engagera andra länder i frågan. I denna 

uppsats tilldelas således en ny roll till Sverige under benämningen miljövärnare, just för att 

kunna beskriva den inriktningen som har fått fokus i de svenska utrikesdeklarationerna från år 

2007.  Denna roll har inte hittats hos andra forskare som gjort undersökningar enligt 

rollteorin, utan namnet har skapats av författaren för att kunna förklara den miljöinriktning 

som har kommit fram i de analyserade utrikesdeklarationerna.  

År 1998 finns miljöfrågan nämnd lite kort och regeringen sade att det skulle jobbas för att 

Amsterdamfördraget som behandlar miljöregler ska få effekt, som exempel ansåg man att det 

krävs snabba åtgärder mot försurning. Man talade vidare om att det är viktigt att fler länder 

engagerar sig och att man måste jobba för en hållbar utveckling (utrikesdeklaration 98).  

”Regeringen kommer att arbeta för att miljöreglerna i Amsterdamfördraget får ett starkt 

genomslag, t.ex. genom effektiva åtgärder mot försurningen. Det är en prioriterad uppgift för 
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regeringen att stärka de internationella åtagandena för hållbar utveckling. Samtidigt måste vi 

skapa förutsättningar för miljöinvesteringar i u-länderna” (utrikesdeklaration 98). 

 
De följande åren tog miljöfrågan inte upp så mycket plats, en riktig uppföljning av den 

prioriterade uppgiften kunde man inte hitta efter genomförd analys. Hade det fortsatt varit lite 

om det svenska åtagandet för att värna om miljön, så hade det i denna uppsats inte skrivits om 

miljövärnare som roll. Dock ändrades detta som sagt från år 2007, miljöfrågor blev en egen 

punkt i utrikesdeklarationerna:  

”Klimat- och miljöfrågorna får allt större betydelse. Regeringen vill höja ambitionerna 

nationellt, inom Europeiska unionen och inom Förenta Nationerna för att säkra en hållbar 

utveckling. Rapporten från FN:s klimatpanel måste tas på största allvar. Sverige kommer att 

driva på för att Europeiska unionen ska ta ledningen i de framtida klimatförhandlingarna. 

Sverige skall vara pådrivande när det gäller miljöarbetet på internationell nivå. Vår uppgift är 

att främja internationell samverkan kring tillväxt och ny teknik bl.a. för att minska 

belastningen på miljön”(utrikesdeklaration 07).  

Det började pratas om mer specifika uppdrag och konkreta förslag:  

”Vi har globalt tagit en tydlig ledning i arbetet att möta klimatutmaningen. Europeiska 

unionens toppmöte i mars förra året innebar att klimatfrågorna sattes i centrum. Sverige 

spelade en pådrivande roll för detta beslut.  Vi har ingått ett brett avtal med Brasilien om 

alternativa bränslen. Vi fördjupar dialogen med de växande asiatiska ekonomierna, bl a Indien 

och Kina, om hur en global klimatstrategi kan utformas. Regeringen är också initiativtagare 

till att använda handelspolitiken för att bidra till att motverka klimatförändringar. Sverige 

driver på arbetet för friare handel med klimatvänliga varor, tjänster och teknologi. Sverige har 

en stark ställning när det gäller miljöteknik som ger möjligheter också till nya jobb” 

(utrikesdeklaration 08). 

”Vill vi underteckna ett nytt internationellt avtal som syftar till att skydda arktiska vatten från 

oljeutsläpp. Vi vill se nya åtaganden mot kortlivade klimatföroreningar. Vi ser miljöpolitiken 

som en allt viktigare del av dagens och morgondagens Europa. Sverige har även tagit initiativ 

till en internationell koalition mot kortlivade luftföroreningar. ”(utrikesdeklaration 13). 

Vid fjolårets klimatmöte var Sveriges förhoppning att tillsammans med de länder inblandade 

kunna teckna ett klimatavtal som håller den genomsnittliga temperaturökningen på jorden 

under två grader. Detta är ytterst nödvändigt för miljöfrågan anser Sverige, därför att de 

globala utmaningarna man handskas med i frågan är beroende av hur olika stater agerar och 

kan inte lösas separat (utrikesdeklaration 14). 

”Vi ser allvaret i de globala utmaningarna som rör vår miljö och vårt klimat. Vi måste agera 

nationellt för att ta vårt ansvar, men globala problem kräver globala svar. Samarbetet inom 

den Europeiska unionen är avgörande för att möta dessa utmaningar. Sverige vill att EU ska 

driva en ambitiös politik även efter 2020. EU bör ta fortsatt ledarskap i det pågående arbetet 
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för att åstadkomma en ny global klimatöverenskommelse i Paris 2015” (utrikesdeklaration 

14). 

Miljöansvaret visar ingen tendens på att avta och 2015 års utrikesdeklaration poängerar att: 

”Med en förstärkt klimatambition i Sverige och EU bidrar vi till minskade utsläpp och 

effekter av klimatförändringar i hela världen. Under 2015 ska Sverige bidra till att fördjupa 

analysen av klimatförändringarnas effekter på fred och säkerhet. Vid sidan av ett nytt starkt 

klimatavtal prioriteras framtagandet av nya globala hållbara utvecklingsmål som ska gälla alla 

länder. Finanseringen av en hållbar utveckling är avgörande och kräver en samstämmig 

politik för utveckling. Sverige ska vara en brobyggare och ha en stark röst i den 

internationella utvecklingspolitiken” (utrikesdeklaration 15).  

Försvarare av tron (Defender of the faith) 

I de undersökta utrikesdeklarationerna har det skrivits mycket om var Sverige står när det 

kommer till de mänskliga rättigheterna och vad landet är villigt att göra för att värna om de 

värdena. I texterna blir det också tydligt att Sverige inte enbart kämpar för de mänskliga 

rättigheterna inom landets gränser, utan arbetet sker även globalt.  Detta uttrycks i de 

utrikesdeklarationerna som utgör den undersökta periodens tidigare år:  

”I regeringens aktiva utrikespolitik förenas internationell solidaritet med värnet av våra egna 

intressen. De demokratiska och sociala ideal som är grunden för vårt eget samhälle och för det 

europeiska fredsprojektet måste också få genomslag globalt”(utrikesdeklaration 99). 

Och även under den undersökta periodens senare utrikesdeklarationer:  

”I en värld av skiftande maktbalanser och intressen behövs våra värden – mänskliga 

rättigheter, fred, frihet och demokrati – mer än någonsin. Dessa värden formar vår svenska 

utrikespolitik. Och Sverige kommer, i europeisk samverkan, att fortsätta att driva dem i vårt 

närområde och globalt” (utrikesdeklaration 12). 

Liknande citat återfinns genom resten av de undersökta utrikesdeklarationerna, och visar på 

tender till en av Holstis 17 definierade rollföreställningar, nämligen försvarare av tron. Denna 

roll tilldelades stater som försvarade och kämpade för olika värdesystem från angrepp snarare 

än faktiska territorium. Holsti menade vidare att för att kunna tillskriva en stat denna roll, ska 

staten själv uppfatta sig ha ett särskilt ansvar för att garantera att dessa värdesystem efterlevs 

även utanför landets egna gränser. Någon närmare förklaring av vad som menas med ett 

värdesystem har Holsti inte gett, utan ska likställas med värderingar och ideologier (Holsti, 

1970, s. 265).  

Dessa karaktärsdrag, som att kämpa för och försvara värdesystem, går det att se spår av i de 

undersökta utrikesdeklarationerna. Att försvara mänskliga rättigheter är snarare att försvara 

värdesystem än egentliga territorium. Och samtidigt som Sverige uttrycker att de mänskliga 

rättigheterna ska genomsyra landets handlande, påpekas det tydligt i utrikesdeklarationerna att 

arbetet för de mänskliga rättigheterna breder ut sig utanför landets gränser:  
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”Våra krav på mänskliga rättigheter kan aldrig göra halt vid nationsgränser eller vid kulturella 

eller religiösa barriärer”(utrikesdeklaration 03). 

Det skrivs även mer ingående vad det är Sverige arbetar för inom begreppet mänskliga 

rättigheter som annars kan vara brett och innehålla många punkter.  En punkt det har skrivits 

mycket om har varit om flyktingar: 

”Vi ska fortsätta att verka för att fler länder tar ansvar för både flyktingar och andra som 

behöver skydd.”(utrikesdeklaration 02). 

Det förklarades att ett nyttigt instrument som skulle kunna se till att fler länder tar ansvar för 

skyddsbehövande människor, är handel. Det förklarades vidare att handel främjar samarbete 

och kan leda till en ökad rättvisa. Under år 2002 var en ny förhandlingsrunda i WTO av 

prioritet för att kunna stödja utvecklingsländernas intressen, då en välfungerande ekonomi 

möjliggör att fler länder kan ta hand om flyktingar (utrikesdeklaration 02).  

Barn, kvinnor och funktionshindrade är även en grupp som har fått fokus i de 18 undersökta 

texterna: ”Vi ska också försvara kvinnors, barns och funktionshindrades rättigheter och 

bekämpa dödsstraff, tortyr, människohandel och rasism. De mest utsatta är barnen. Därför är 

barnets rättigheter en central del av regeringens arbete” (utrikesdeklaration 02).   

”Sverige är en tydlig röst för kvinnors rättigheter världen över. Regeringen fäster stor vikt vid 

arbetet med att främja jämställdhet inklusive kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och 

rättigheter” (utrikesdeklaration 09).  

Sverige är även en förespråkare för öppenhet och transparens. I utrikesdeklarationen från år 

2002 kan man läsa att Sverige har på ett diskret sätt hjälpt till med att hålla nättillgången fri 

där regimer har haft för avsikt att spärra internet (utrikesdeklaration 02).   

”Vi ska slå vakt om den nätfrihet som totalitära stater och auktoritära regimer vill kväsa, av 

rädsla för att förlora sitt informationsövertag och sin makt. Nätets frihet bereder vägen för 

människors frihet”(utrikesdeklaration 11).   

Detta fortsätter åren därefter och i 2014 års utrikesdeklaration kan man hitta följande: 

”Sverige är i dag en ledande förkämpe för friheten på nätet – i de multilaterala 

förhandlingsrummen och i debatten med censurens och ofrihetens tillskyndare. Vi följer upp 

MR-rådets resolution 20/8 om principen om att samma rättigheter gäller online som offline. 

Sverige var initiativtagare till resolutionen och vi kommer att förbli dess främsta försvarare” 

(utrikesdeklaration 14). 

”Regeringen arbetar aktivt tillsammans med andra EU-medlemmar för att få till stånd en 

effektiv granskning av hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i medlemsländerna.” 

(utrikesdeklaration 14).   

Sverige poängterar ett ytterligare bidrag till fredsarbetet, nämligen en ökad kontroll över 

handeln med krigsmateriel, liksom handeln med teknologi för massförstörelsevapen. Landet 

har en stram politik på detta område och verkar för samma linje internationellt 
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(utrikesdeklaration 01). Det är därför självklart för Sverige och EU att med kraft delta i 

kampen mot internationell terrorism (utrikesdeklaration 02).  

Och man påpekade man att det är just mänskliga rättigheter, folkrätten och humanitärrätten 

som vägleder landet ställningstagande i de då pågående konflikterna (utrikesdeklaration 06).  

Även när det skrivs om kampen mot terrorism i utrikesdeklarationerna finner man att de 

mänskliga rättigheterna vägleder arbetet. Citatet från 2003 förklarar detta:  

”Sverige kommer alltid att gå i första ledet när det gäller att bekämpa terrorism. Men om vi 

låter kampen mot terrorismen överordnas de mänskliga rättigheterna är det vi som förlorar 

och terroristerna som vinner. De mänskliga rättigheterna är kärnan i den toleranta livsstil som 

vi eftersträvar och de bekämpar. Därför har Sverige genomdrivit att EU:s insatser mot 

terrorism ska utföras i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna” (utrikesdeklaration 

03).  
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5. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka rollföreställningar som går att finna i 

de svenska utrikesdeklarationerna under perioden 1998 till 2015. Tidigare forskning har visat 

att det har funnits fem olika roller som varit förknippade med Sverige. I min undersökning 

kommer jag fram till att av dessa fem roller så är det fyra som består medan den femte har 

försvagats under perioden 1998 till 2015.  

Sveriges vilja och målsättningen att bidra med bistånd till länder i behov förekommer i 

samtliga undersökta utrikesdeklarationer. Det är u-länderna som är föremål för den svenska 

hjälpen och satsningar görs på demokratiska strukturer såväl som på infrastrukturer.  Sverige 

utformade under de undersökta åren även ett utvecklingssamarbete som består av fyra 

prioritetsområden. Detta för att på ett effektivt sätt kunna rama in problemen och kunna 

behandla de och bidra till u-ländernas utveckling. Sverige uppfyller därmed kraven som rollen 

utvecklare kräver.    

Landet behåller även rollen som medlare i denna uppsats. Rollen framträder i analysen främst 

genom svenskt engagemang i världsorganisationen Förenta Nationerna, där ett av rollens 

kännetecken som en opartisk tredje part som ska möjliggöra en förhandlingslösning för de 

stridande parterna i en konflikt omsätts i verklighet. Dessutom uppfylls kravet på att landet 

ska ha förtroende från andra stater, Sverige har varit engagerat i olika FN uppdrag under den 

undersökta perioden och de länder som är i behov av hjälpen har accepterat Sverige som 

medlare. 

Av analysen gå det också att dra slutsatsen om att Sverige känner ett ansvar när det kommer 

till särkerhet, vare sig det är i Europa eller globalt. De insatser som görs för att stärka 

samarbeten och de områden där man som land hjälper till är just för att långsiktigt uppnå 

säkerhet och stabilitet i vår värld. Utrikesdeklarationerna uttrycker att Sverige är villigt och 

har ambitionen att tillsammans med andra stater ta sig an åtaganden och bidra med insatser för 

att bygga upp och stärka samarbeten i landets närområde som bidrar till solidaritet. Rollen 

som regional-sammarbetare bedöms därmed finnas kvar hos Sverige under perioden 1998 till 

2015.  

Sverige har inte vikt undan från att kritisera andra länder där man tyckt att det varit befogat. 

Utrikesdeklarationerna visar att svensk kritik mot andra länder förekommer när Sverige anser 

att mänskliga rättigheter har kränkts. En del av kritiken har varit riktad mot vissa länder 

speciellt men överlag har de negativa utlåtandena varit riktade överallt där Sverige tycker att 

de mänskliga rättigheterna förbises. Slutsatsen är att fastän Sverige följer FN:s mål och regler 

om de mänskliga rättigheterna och förhåller sig till FN:s regelverk, så är man beredd att rikta 

kritik mot organisationen själv om det skulle behövas. Detta visar tydligt på egenskaperna hos 

rollen kritiker.  

Däremot kommer jag fram till slutsatsen att rollen oberoende inte kan sägas vara en fullt ut 

adresserad rollföreställning hos Sverige under åren 1998 till 2015. Kriterierna för rollen 

framgår av Holsti som militärt alliansfri, landets egna intressen som högsta prioritering och att 

dessa ska stå över stödjandet av mål satta av andra länder. I min undersökning har jag gjort 
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bedömningen att fastän Sverige uttrycker i utrikesdeklarationerna att landet är militärt 

alliasfritt, så finns det andra faktorer som utmanar de resterande rollkriterierna.  

I och med att Sverige ingår i EU och måste exempelvis följa förordningar och direktiv som 

inte är helt fattade av landet självt, innebär det att man inte kan utesluta det faktum att EU kan 

komma att fatta beslut om nya direktiv som Sverige annars inte hade gjort. De senare 

utrikesdeklarationerna inkluderar också meningen ”vårt land ska därför kunna ge och ta emot 

stöd såväl civilt som militärt” som inte har funnits tidigare. Innan dess har man bara sagt att 

Sverige inte ska förhålla sig passivt och det har varit förklarat att landet kan erbjuda hjälp i 

andra former än militärt. Med denna utökade formulering är den militära hjälpen något som 

Sverige uttryckligen är villigt att erbjuda. Detta kan komma att bli en motsättning mellan 

kravet på den militära alliansfriheten. Fastän Sverige i utrikesdeklarationerna uttrycker att 

Sverige är militärt alliansfritt, så finns denna solidaritetsklausul och även Nato-närmanden 

som utmanar. Bedömningen är därmed att fastän Sverige uppfyller några krav hos rollen 

oberoende, så kommer denna studie fram till att rollföreställningen i utrikesdeklarationerna 

har försvagats.  

I min uppsats kommer jag även fram till att det finns nya rollföreställningar som går att utläsa 

från utrikesdeklarationerna.  

En ny rollföreställning för Sverige är försvarare av tron. Dess karaktär som går ut på att 

kämpa för och försvara värdesystem hittas i de undersökta utrikesdeklarationerna. Sverige 

uttrycker att de mänskliga rättigheterna ska genomsyra landets handlande och det påpekas 

tydligt i utrikesdeklarationerna att arbetet för de mänskliga rättigheterna breder ut sig utanför 

landets gränser. Detta uppfyller då rollkriteriet om att landet ska försvara värdesystem utanför 

de egna gränserna.  Sverige jobbar bland annat för jämställdhet och kämpar för kvinnors 

rättigheter och landet jobbar även för att barn ska få bättre skydd världen över. Arbete läggs 

på att behålla transparens och nätfrihet i världen och landet engagerar sig i de länder där dessa 

inte finns. Sverige jobbar konstant med att bekämpa terrorismen men till och med i detta 

avseende framhävs vikten av att hänsyn till de mänskliga rättigheterna i det föreslagna arbetet.  

I analysen av utrikesdeklarationerna går det att se att klimat- och miljöfrågorna får allt större 

betydelse under de senare åren av undersökningens period. Regeringen vill höja ambitionerna 

nationellt, inom Europeiska unionen och inom Förenta Nationerna för att säkra en hållbar 

utveckling. Sverige talar om att driva på för att Europeiska unionen ska ta ledningen i de 

framtida klimatförhandlingarna och landet ska även vara pådrivande när det gäller 

miljöarbetet på internationell nivå. ”Vår uppgift är att främja internationell samverkan kring 

tillväxt och ny teknik bl.a. för att minska belastningen på miljön” (utrikesdeklaration 07). Det 

har tagits fram specifika uppdrag och konkreta förslag. Handelspolitiken ska användas för att 

bidra till att motverka klimatförändringar, avtal har ingåtts med länder om alternativa bränslen 

och satsningar har gjort på fördjupandet av dialoger med de asiatiska ekonomierna om 

klimatförändringar.  Summan av dessa resulterar i att Sverige känner sig ha ett ansvar och 

skyldighet att driva miljöfrågorna framåt och detta är egenskaper för en rollföreställning. Jag 

har valt att namnge rollen miljökämpe, just på rund av att Sverige är noga med att påpeka i 
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utrikesdeklarationerna att landet kommer kämpa för att avtal bildas och efterlevs oberoende 

av landsgränser.     

De två sista nya rollföreställningarna som appliceras på Sverige i denna studie är 

sammanlänkade. Både pro-europeiskt partnerskap och förespråkare för ett bredare Europa 

handlar om medlemskapet i Europeiska unionen. Det går att se en tydlig profil av Europeiska 

unionen i utrikesdeklarationerna. Den svenska identiteten har från år 99 till 2015 blandats 

med en europeisk och samtidigt som Sverige känner att det har ett ansvar gentemot övriga 

Europa ses unionen som en gedigen plattform för att kunna uttrycka och omsätta de svenska 

värdena. Vilket tyder på en rollföreställning om pro-europeiskt partnerskap, förutom självklart 

medlemskapet år 1995. Sverige är även av uppfattningen att ju fler medlemmar i den 

Europeiska unionen desto säkrare gränser har Europa och kan bli mer handelskraftig. Därför 

är landet med och jobbar drivande för att hjälpa potentiella medlemmar att genomföra de 

anpassningar som behövs för ett medlemskap. Sverige har uttryckt att landet ser det som en av 

sina uppgifter och därmed tilldelas Sverige även rollen som förespråkare för ett bredare 

Europa. 

Avslutningsvis kan det konstateras att en undersökning av de svenska rollföreställningarna var 

nyttig, eftersom nya resultat har kunnat påvisas. Sveriges roller har blivit fler och kan komma 

att bli ännu fler. Det har funnits tendenser till karaktärsdrag av roller men där bedömningen 

gjordes att de inte förekom i lika tydlig form som andra. Viktigt att påpeka är att denna 

uppsats har enbart varit deskriptiv, rollteorin har även delar för att kunna undersöka ett lands 

framtida agerande genom att studera ett lands befintliga rollföreställningar på djupet. Denna 

uppsats kan därmed ses som en första etapp mot detta och framtida forskning inom ämnet kan 

titta tillbaka på de resultat som återfinns i denna studie.  
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Appendix A 

Typologin som har använts av Holsti består av 17 olika roller. Det innebär att definitionen av 

de 17 rollerna är framtagna av Holsti och de exempel som redovisas för att skapa mer 

förståelse för hur man ska tolka rollernas egenskaper är exempel från Holstis egen 

undersökning. Jag har valt att låta beskrivningarna av rollerna vara på engelska i appendix av 

den anledningen att engelska är ett vedertaget språk och för att risken finns att nyanser faller 

bort i översättningen. För att kunna lita på typologin måste riskerna för egen godtycklig 

tolkning vara minimala.  Rollföreställningarna som sådana är då studiens variabler och som 

därmed kan anta olika variabelvärden i form av dessa presenterade roller:  

1. ”Bastion of revolution-liberator:  some governments hold that they have a duty to 

organize or lead various types of revolutionary movements abroad. One task of their 

state, as they see it, is to liberate others or to act as the ”bastion” or revolutionary 

movements, that is, to provide an area which foreign revolutionary leaders can regard 

as a source of physical and moral support, as well as an ideological inspirer.” (Holsti, 

1970, s. 261).  

 

2. ”Regional leader: the themes for this national role conception refer to duties or special 

responsibilities that a government perceives for itself in its relation to states in a 

particular region with which it identifies, or to cross-cutting subsystems such as 

interna- tional communist movements”( Holsti, 1970,s. 261).  

 

3. ”Regional protector: this role conception, though it perhaps implies special leadership 

responsibilities on a regional or issue-area basis, places emphasis on the function of 

providing protection for adjacent regions” (Holsti, 1970, s.262).  ”We have to help 

protect those developing countries which genuinely need and request our help and 

which, as an essential precondition, are willing and able to help themselves” (Robert 

McNamara, speech in Mon- treal, May 18, 1966). 

 

4. ”Active Independent: most government statements supporting the concept of non-

alignment are little more than affirmation of an ”independent” foreign policy, free of 

military commitments to any of the major powers. There are differences in these 

affirmations of national independence, however. Most merely suggest that foreign 

policy decisions will be made to serve national interests rather than the interests of 

others. Others imply much more diplomatic activity. In addition to shunning per- 

manent military or ideological commitments, the themes suggest active efforts to 

cultivate relations with as many states as possible and occasional interposition into 

bloc conflicts. The role conception emphasizes at once independence, self-

determination, possible mediation functions, and active programs to extend diplomatic 

and commercial relations to diverse areas of the world” (Holsti, 1970, s. 262).  

 

5. ”Liberation supporter: unlike the bastion of the revolution-liberator national role 

conception, the liberation supporter does not indicate formal responsibilities for 

organizing, leading, or physically supporting liberation movements abroad. Most 

statements supporting liberation movements appear routine and formal; they suggest 

rather unstructured and vague attitudes about actions required to enact the role 

conception” (Holsti, 1970, s.263). 
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6. ”Anti-imperialist agent: where imperialism is perceived as a serious threat, many 

governments by no means limited to communist party states see themselves as agents 

of ”struggle” against this evil” (Holsti, s. 264). ”Our people are living in an extremely 

glorious period of history. Our country has the great honor of being an outpost of the 

socialist camp and one of the world's peoples who are struggling against imperialism, 

colonialism, and neo-colonialism. . . We have the responsibility and great honor to 

stand in the front line of the world people's struggle against United States imperialist 

aggression” (statement bu Ho Chi Maih, 1960). 

 

7. ”Defender of the faith: some governments view their foreign policy objectives and 

commitments in terms of defending value systems (rather than specified territories) 

from attack. Those who espouse the defender of the faith national role conception 

presumably undertake special responsibilities to guarantee ideological purity for a 

group of other states” (Holsti, s. 265). ”Let every nation know ... that we shall pay any 

price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to 

assure the survival and success of liberty” (Statement by Dean Rusk, quoting John F. 

Kennedy, 1966). 
 

8. ”Mediator-integrator: in the sample of seventy-one states, a considerable number of 

governments perceived themselves as capable of, or responsible for, fulfilling or 

undertaking special tasks to reconcile conflicts between other states or groups of 

states. (Statements which referred to a mediatory role in only one specific crisis were 

not counted). The themes for this national role conception indicate perceptions of a 

continuing task to help adversaries reconcile their differences” (Holsti, 1970, s. 265).  

 

9. ”Regional-subsystem collaborator: the themes in this national role conception differ 

from those in the mediator-integrator category in that they do not merely envisage 

occasional interposition into areas or issues of conflict; they indicate, rather, far-

reaching commitments to cooperative efforts with other states to build wider com- 

munities, or to cross-cutting subsystems such as the Communist movement” (Holsti, 

1970, s.265).  
 

10. ”Developer: the themes in this national role conception indi- cate a special duty or 

obligation to assist underdeveloped countries. References to special skills or 

advantages for undertaking such continuing tasks also appear frequently” (Holsti, 

1970 s. 266). 

 

11. ”Bridge: this national role conception often appears in vague form, and the policies 

deriving from it, if any, do not seem apparent. Whereas the mediator-integrator role 

implies various forms of diplomatic interposition into areas or issues of conflict, the 

bridge concept is much more ephemeral. The themes usually imply communication  

function, that is, acting as a ”translator” or conveyor of messages and information 

between peoples of different cultures” (Holsti, 1970, s 267). 

 

12. ”Faithfull ally: alliance commitments made through mutual assistance and other types 

of treaties, almost onehalf of the states in the system would have to be classified as 

”faithful alliance partners”. ”A review of foreign policy speeches and statements 

indicates quite different conclusions. For many states alliances are potentially useful 

for protective purposes, but the state which receives an external guarantee does not 

reciprocate by supporting the guarantor. For instance, though Pakistan and Iran are 
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allies of the United States, their leaders' foreign policy statements make virtually no 

references either to the alliances or to supporting the United States in its diplomatic 

objectives. The role conception of faithful ally is used in this study only where a 

government makes a specific commitment to support the policies of another 

government. Looked at in this way, many alliance partners today are neither faithful 

nor allies” (Holsti, 1970, s. 267). 
 

13. ”Independent: most statements afflrming commitment to the policy of non-alignment 

indicate that the government will make policy decisions according to the state's own 

interests rather than in support of the objectives of other states. The themes in the role 

conception of the independent all emphasize this element of policy self-determination; 

otherwise they do not imply any particular continuing task or function” (Holsti, 1970, 

s 268).  

 

14. ”Example: this national role conception emphasizes the importance of promoting 

prestige and gaining influence in the international system by pursuing certain domestic 

policies. The role conception does not require formal diplomatic programs or special 

tasks outside of the boundaries of the state in question”(Holsti, 1970, s. 269).  

 

15. ”Internal Development: this concept has little reference to any particular task or 

function within the international system. The emphasis, on the contrary, is that most 

efforts of the government should be directed toward problems of internal 

development. There is a suggestion of wishing to remain noninvolved in international 

political matters, but the statements do not preclude various forms of international 

cooperation, particularly in economic and technical matters” (Holsti, 1970, s. 269).  

 

16. ”Isolate: the internal development role conception often includes references to external 

cooperation, particularly in the economic and cultural fields. The national role of the 

isolate demands, on the contrary, a minimum of external contacts of whatever variety. 

Statements, such as those below, reveal fears of external involve- ments of any kind 

and emphazize self-reliance”(Holsti, 1970, s. 270).  

 

17. ”Protectee: some governments allude to the responsibility of other states to defend 

them, but otherwise do not indicate any particular orientation, tasks, or functions 

toward the external environment. The comments refer more, perhaps, to the position of 

the state than to a role”(Holsti, 1970, s. 271).  

 

Två roller ifrån Aggestams typologi användes, pro-europeiskt partnerskap och förespråkare 

för ett bredare Europa. I sin undersökning av länderna Frankrike, Storbritannien och Tyskland 

använde hon sig av en förstudie och undersökning. Detta för att identifiera de uttalanden som 

pekade på utrikespolitiskt beteende. Hon fokuserade således på formuleringar som uttrycker 

åtaganden, plikter, funktioner och skyldigheter. Definitioner av rollerna gav inte Aggestam, 

utan lät materialet avgöra om det finns uttryck för en roll eller inte. Dock kan man förutom att 

titta på åtaganden, plikter, funktioner och skyldigheter även få vägledning från själva rollen. 

Så som namnet antyder ska ett land visa att det är för ett europeiskt partnerskap och det ska 

framgå fortlöpande. Detsamma gäller för förespråkare för ett bredare Europa, landet ska 

uttrycka att man vill ha fler länder i den europeiska gemenskapen (Aggestam, 2004, s. 78-79). 
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Rollen kritiker som Bjereld förknippade Sverige med år 1995 är med i typologin jag använde 

mig av i undersökningen. Han beskrev rollen som så att ett land öppet formulerar kritik av 

andra länder. Landet gör således ingen hemlighet av vad man tycker att en annan stat gör fel i. 

Kritik uppfattas i det här fallet som ett negativ utlåtande, påpekandet av fel och brister, om en 

aktörs verksamhet, mål eller föreställningar om verkligheten (Bjereld, 1995, s 27).  

Det har förekommit formuleringar som har kunnat passa in på två olika roller samtidigt eller 

fler, dock har det inte funnits en betydande mängd sådana fall. Vilket är därför gränsfallen 

inte har tagits upp i denna uppsats.  

 

  
 

 


