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selected theories, through their differences and drivers, has been operationalized into indicators that 

have been used in the processing of empirical data and aimed at trying to clarify the theory that has the 
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The survey results show that the explanatory power of Swedish security policy can not be directly 

attributed to an isolated theory, but an interaction occurs. The liberal theory models are more dominant 

in the selected empirical data and has the clearest explanation power that Sweden is in political alliances 

and at the same time choose to be military non-aligned. The realistic theory model and its ideological 

roots are still in, that Sweden and our national interests, our history and tradition are important, which 

directly and indirectly affect us in our choices and our actions. 
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1. INLEDNING 
Varför är det relevant att undersöka motiven och förklaringarna till att Sverige fortsatt väljer 

att vara militärt alliansfritt? Författaren har identifierat en divergens mellan den beslutade 

och kommunicerade politiska målsättningen, att säkerhet i en föränderlig värld ska byggas 

tillsammans med andra, och det valda medlet att Sverige fortsatt ska vara militärt alliansfritt. 

Är det historien och vårt arv av neutraliteten som fortsatt hindrar Sverige att ta steget mot 

ett militärt allianssamarbete eller uppnås den största möjliga säkerheten genom att vi förblir 

militärt alliansfritt? 

Säkerhetsläget har under senare tid förändrats och påverkar Sverige, såväl direkt genom den 

förändrade normalbilden i vårt närområde där nya hotuppfattningar har uppstått, som 

indirekt genom framväxandet av nya och föränderliga hotuppfattningar. Sverige har valt att 

lämna neutralitetspolitiken till förmån för en allians-/solidaritets politik, med såväl 

Europeiska Unionen (EU), genom Partnerskap för Fred (PFF) som med de nordiska länderna 

(Nordefco). Sverige har ratificerat solidaritetsförklaringen gällandes mot samtliga 

medlemsstater inom EU samt de nordiska länderna vilket innebär att Sverige inte kommer 

att förhålla sig passivt i händelse av ett angrepp eller en katastrof mot någon av dessa. På 

samma sätt förväntar sig Sverige att dessa stater ska bistå oss i motsvarande situationer.  

Sverige ska inom ramen för solidaritetsförklaringen kunna ge samt vara beredd på att ta 

emot militärt stöd, när situationen så kräver.1 

Trots aktivt deltagande inom ramen för Nato och medlemskapet i EU har den svenska 

regeringen åter valt att kommunicera vår militära alliansfrihet, i regeringens proposition, 

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 samt i regeringens utrikespolitiska 

deklaration. Noterbart är att föregående, borgerliga regering, så sent som 2009 i den 

utrikespolitiska deklarationen, inte kommunicerade militärt alliansfritt utan snarare angav 

att Sverige i gemenskap och genom solidaritet bygger framtid och skapar säkerhet. 

Det är därför centralt att studera hur dessa till synes dubbla budskap kan förstås, att Sverige 

genom allianser multilateralt arbetar för en gemensam säkerhet men samtidigt väljer att 

vara militärt alliansfritt? 

                                                           
1
 Regeringen, 2016 års Utrikespolitiska deklaration, (Stockholm 2016) s. 1-5. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

”Hur ska då Sveriges opportunistiska och missriktade utrikespolitik, nödtorftigt dold bakom 

försäkringen om alliansfrihet och neutralitet förklaras? Den ena är Sveriges geografiska och 

geopolitiska läge som en avsides belägen makt med ett tämligen obetydligt internationellt inflytande. 

Det har därför fallit sig naturligt för de svenska makthavarna att alliera sig med den makt som 

uppfattas som den starkaste i tron om att Sverige därmed skulle få mer att säga till om globalt. Den 

andra förklaringen är att när de så upplevs lämpligt vänder Sverige kappan efter vinden.”
2
 

Hur viktig är historia för vår säkerhetspolitik och nationella ställningstaganden? Den svenska 

neutraliteten har anor från 1800-talet och vi svenskar har ett emotionellt förhållande till 

den.3 Neutraliteten och alliansfriheten har tjänat oss väl och medfört att Sverige inte varit i 

krig på över 200 år. Det säkerhetspolitiska vägvalet att överge neutralitetspolitiken genom 

inträdet i EU, PFF-samarbetet och det fördjupade samarbetet med de nordiska länderna har 

inneburit att begreppet militär alliansfrihet blivit otydligare. Det tidigare valet om neutralitet 

var inte påtvingat, det stod Sverige fritt att välja hur man skulle förhålla sig i händelse av kris 

eller krig. Resultatet av den förändrade politiska inriktningen fick effekter på bland annat ett 

av dess maktmedel, Försvarsmakten. Under de senaste tio åren har de olika regeringarna 

varit eniga i en fråga, att vi inte ska ansluta oss till Nato, men regeringarna har 

kommunicerat detta på ett tvetydigt sätt då man understrukit att vi ska verka solidariskt 

samtidigt som vi ska vara militärt alliansfritt.  

Undersökningens ansats är att studera de bakomliggande faktorerna till vårt samtida 

säkerhetspolitiska ställningstagande, att verka i politiska allianser men samtidigt vara militärt 

alliansfritt. Utgångspunkten för analysen är de teoretiska perspektiven liberalism och 

realism.  

  

                                                           
2
 Hansson, Tommy, Neutralitetsmyten, (Karlskrona 1991), s. 59. 

3
 Bring, Ove, Neutralitetens uppgång och fall, (Stockholm 2008), s. 238. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med undersökningen är att teoriprövande analysera och jämföra de bakomliggande 

faktorerna till nutida svensk säkerhetspolitik, att verka i politiska allianser samtidigt som 

Sverige väljer att vara militärt alliansfritt, med utgångspunkt i liberala och realistiska 

teorimodeller. Vid teorijämförelsen kommer den jämförande analysen att utgå från 

sammanställningen av empirin, samlad i kapitel fyra i denna undersökning. Författaren 

uppfattar den valda svenska säkerhetspolitiken som tvetydig och dubbel i sin natur, att 

genom interdependens och med liberala värderingar utöka det internationella samarbetet 

samtidigt som Sverige tycks föra en realpolitik syftande till att stärka vår militära förmåga. 

Denna tvetydighet och av författaren uppfattade dubbla kommunikation är därför central att 

undersöka vidare och har format huvudfråga samt tillhörande delfrågor för undersökningen.  

1.2.1 Undersökningens huvudfråga  

- Vilken av de två teorierna, liberalism och realism, har den tydligaste 

förklaringskraften till Sveriges beslut att verka i politiska allianser och 

samtidigt vara militärt alliansfritt? 

1.2.2 Undersökningens delfrågor 

För att nå undersökningens huvudfråga adderas och undersöks även nedanstående 

delfrågor: 

- Hur ska förklaringskraften förstås, är en teori tydligare, mer dominerande 

än den andra, eller förekommer en växelverkan mellan teorierna? 

- Har förklaringskraften, sett ur de teoretiska perspektiven, förändrats under 

den aktuella perioden för undersökningen? 

Den sistnämnda delfrågan kommer att appliceras i undersökningens resultat och diskussion 

och kommer inte att prövas direkt mot empirin.  

1.3 TIDIGARE FORSKNING 

Det återfinns omfattande forskning rörande svensk säkerhetspolitik4. Författaren har dock 

noterat att forskning som undersöker de politiska förklaringskrafterna till samtida svensk 

säkerhetspolitisk linje, att verka i politiska allianser och samtidigt vara militärt alliansfritt, 

                                                           
4
 Bergenäs, Johan, Ögren Wanger, Mats, Kan Sverige försvaras – mot vad?, (Stockholm 2015) 
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sett ur teorimodellerna liberalism samt realism, med undersökningens givna empiri är 

begränsat. Emellertid finns tidigare forskning som berört ungefär samma område, den 

svenska militära alliansfriheten.5 Denna forskning kan delas in i ett antal huvudområden. Det 

första området omfattar forskning om den svenska militära alliansfriheten syftandes till 

neutralitet i krig. Lektor Jacob Westberg har bland annat forskat om den svenska 

neutralitetspolitiken6 och svensk säkerhetsstrategi.7 Tidsomfånget för denna forskning 

sträcker sig långt tillbaka, från Karl XIV Johan till det svenska inträdet i EU liksom samarbetet 

med PFF. De delar som författaren har valt att ta hänsyn till ur denna forskning är 

förståelsen för historien och dess påverkan på de samtida säkerhetspolitiska vägvalen. Det 

andra området omfattar forskning kring Sveriges val att teckna en solidaritetsförklaring, med 

såväl EU som med de nordiska länderna. Professor Nils Andrén har studerat 

säkerhetspolitiken och dess förutsättningar och tillämpningar som till del berör detta 

område.8 Vidare har professor Kjell Engelbrekt med flera studerat den svenska 

säkerhetspolitiken med fokus på Europa och världen.9 Här har författaren fokuserat på de 

kommunicerade politiska driv- och förklaringskrafterna, givet undersökningens huvudfråga. 

Det tredje området omfattar forskning om ett framtida svenskt medlemskap i Nato samt 

dess förutsättningar. Professor Ove Bring har till del berört detta område med fokus på 

neutraliteten och dess förutsättningar10. Från denna forskning har drivkrafterna till ett 

fördjupat militärt samarbete å ena sidan och motiven till att fortsatt vara militärt alliansfritt 

å andra sidan applicerats på undersökningen. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Undersökningen kommer att ha tre större avgränsningar - tid, rum och aktör. Syftet med 

dessa avgränsningar är att kunna koncentrera sig på de politiska driv- och 

förklaringskrafterna för samtida svenska säkerhetspolitiska val (enligt punkten 1.2 i denna 

undersökning). Författarens ambition är att dessa avgränsningar ska möjliggöra en djupare 

analys av den valda empirin och härigenom med hjälp av teorierna se en förklaring till vald 

svensk linje.  

                                                           
5
 Agrell, Wilhelm, Alliansfri – tills vidare. Ett svenskt säkerhetsdilemma, (Lund 1994) 

6
 Westberg, Jacob, Svensk neutralitetspolitik, (Stockholm 2010) 

7
 Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier, (Stockholm 2015) 

8
 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar, (Stockholm 2010) 

9
 Engelbrekt, Kjell, Ångström, Jan, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, (Stockholm 2010) 

10
 Bring, Ove, Neutralitetens uppgång och fall, (Stockholm 2008) 
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Undersökningen kommer i huvudsak att omfatta samtida svensk säkerhetspolitik. 

Undersökningens empiri avgränsas till beslutade politiska dokument och ställningstaganden, 

regeringens utrikespolitiska deklaration, 2009 och 2016, och regeringens försvarspolitiska 

propositioner från 2009 respektive 2015. Valet att vid undersökningen studera dessa 

tidsmässiga tvärsnitt är tvådelat. Givet undersökningens omfattning och ram gör författaren 

bedömningen att empirin måste begränsas och att de tidsmässiga inslagen ger 

undersökningen tillräckligt med underlag och olika perspektiv, främst med hänsyn tagen till 

att Sverige vid de olika tidpunkterna hade ideologiskt olika regeringar samt att omvärldsläget 

och hotuppfattningarna vid tidpunkterna är divergerande. Vid undersökningen av empirin 

kommer teorierna och deras differentierade driv- och förklaringskrafter att vara centralt för 

att söka svara på de givna forskningsfrågorna. Följaktligen kommer följande avgränsningar 

att göras: 

Avgränsningar i tid: Tiden som undersöks är perioden 2009 till 2016. År 2009 kommunicerar 

den dåvarande borgerliga regeringen i sin utrikespolitiska deklaration att 

solidaritetsförklaringen är den samtida svenska säkerhetspolitiska inriktningen. Begreppet 

militärt alliansfritt återfinns inte i dokumentet. I den nu beslutade utrikespolitiska 

deklarationen är begreppet åter infört. Att begreppet återförts till deklarationen visar på att 

de mellanliggande åren inneburit en förändring i den säkerhetspolitiska linjen. Tidsspannet 

uppfattas därför som relevant för undersökningens fokus. Vissa dokument från andra 

tidsperioder kommer också att tas i anspråk för att sätta in undersökningen i en historisk 

kontext men analysen kommer att omfatta den ovan nämnda tidsperioden. 

Avgränsningar i rum: Med rum avses Sverige och Sveriges nationella intressen som direkt har 

en koppling till vald säkerhetspolitisk linje, nämligen att tillsammans med andra agera i 

politisk allians genom bland annat EU och PFF samt Sveriges val att vara militärt alliansfritt. 

Rummets betydelse kommer i undersökningen att divergera. Rummet kommer i 

undersökningen att ha olika fokus och utrymme beroende på vilken teori som utgångspunkt 

tas från samt hur omvärldsläget och därigenom Sveriges säkerhetspolitiska geografiska 

betydelse beskrivs i empirin. Att rummets betydelse och utrymme förändras, mer 

återkommande vid påtagliga och direkta hot mot Sverige, uppfattas som relevant för 

undersökningens fokus. I undersökningen kommer rummet att definieras som Sveriges 
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territorium varför avgränsningar görs geografiskt till allianserna vi verkar i, såsom norden 

och Europa.  

Avgränsningar avseende aktörer: Nationen Sverige samt Sveriges regering. Sveriges politiska 

allianser inom ramen för EU, PFF samt Nordefco kommer inte direkt att avhandlas i denna 

undersökning då de politiska förklaringsfaktorerna till samarbetet och positioneringen 

genom samarbetet anses som centralt för undersökningen. Detta givet undersökningens 

huvudfråga samt att författaren har noterat att relativt omfattande undersökningar är 

gjorda inom detta område, vilket i tillämpliga delar kommer att omhändertas i 

undersökningen. 

1.5 KÄLLKRITIK 

Vid bearbetningen av empirin samt övrig forskning/litteratur givet undersökningen har dessa 

fyra klassiska källkritiska regler tillämpats; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.11 

Empirin utgörs av offentligt tryckta dokument, deklarationer och propositioner där 

bedömningen är att reliabiliteten och validiteten är hög. Bedömningen grundar sig på det 

grundliga förarbetet till besluten och att dokumenten kommunicerar Sveriges 

säkerhetspolitiska beslut och väl uppfyller ovan ställda kriterier/grundpelare. Tidsmässigt är 

dokumenten författade i direkt anslutning till besluten och bedöms som primärkällor varav 

risken för tradering är låg.  I det övriga källmaterialet, bestående av faktalitteratur och 

forskning, bedöms reliabiliteten och validiteten som god. Materialet betraktas dock som 

sekundära källor. Användandet av sekundära källor påverkar oberoendekriteriet varför 

tradering inte kan uteslutas. För att omhänderta detta i undersökningen har den valda 

författarens egen uppfattning till ämnet studerats och recensioner till källmaterialet 

inhämtats.  

 

 

 

 
                                                           
11

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson Henrik, Wägnerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad 4 uppl, (Stockholm 2012), s. 279. 
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1.6 DEFINITIONER OCH CENTRALA BEGREPP 
 

Begrepp Innebörd 

Militär alliansfrihet Den militära alliansfriheten är ett medel i svensk 

säkerhetspolitik, den är inte ett mål. I varje tid måste 

Sverige välja den väg som bäst gynnar vår 

säkerhetspolitiska situation och bidrar till stabilitet i vår 

del av världen.
12 

Säkerhetspolitik Säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på 

en stats politiskt styrda aktiviteter i syfte att kunna 

förverkliga sina mål också i situationer där den ställs 

inför hot från andra aktörer, särskilt från andra stater, i 

det internationella systemet.13 

Strategi En plan eller ett förhållningssätt i form av mål, medel 

och metoder för hur tillgängliga resurser bör utvecklas, 

tillföras eller användas för att uppnå överordnade 

syften.14 

Säkerhetsstrategi Inriktningen och utnyttjandet av en 

säkerhetsgemenskaps samtliga resurser, inklusive dess 

militära resurser, för att uppnå politiska bestämda 

syften.15 

 

1.6 DISPOSITION 

Undersökningen är indelad i sex kapitel där det första kapitlet ger en kontextuell inramning 

med en inledning, problemformulering, syfte med undersökningen och forskningsfrågorna, 

tidigare forskning, källkritik, avgränsningar i undersökningen samt definitioner av centrala 

begrepp för undersökningen. Kapitel två omfattar en beskrivning av de teorier som kommer 

                                                           
12

 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiska-definitionen_GO02U403 
(hämtat 2016-04-29, kl 10:52). 
13

 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar, (Stockholm 2010), s. 201. 
14

 Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier, (Stockholm 2015), s. 18. 
15

 Ibid., s. 21. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakerhetspolitiska-definitionen_GO02U403
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att användas för att undersöka de politiska driv- och förklaringsfaktorerna till att vara verka i 

politiska allianser men samtidigt vara militärt alliansfritt. Kapitel tre omfattar 

undersökningens metodologiska val och överväganden. I kapitlet förs en metoddiskussion 

och avslutas med hur undersökningen kommer att operationaliseras. Kapitel fyra omfattar 

empirin för undersökningen. I kapitlet kommer empirin att bearbetas och sammanfattas, 

sett ur det teoretiska perspektivet om liberalism och realism. I kapitel fem genomförs 

analysen givet undersökningens forskningsfrågor, när Sverige agerar enligt liberalism och-

eller realism. Författaren diskuterar och drar slutsatser givet vilken teori som har den 

tydligaste förklaringskraften samt hur resultatet kan förstås. Kapitlet avslutas med 

författarens reflektioner och förslag på vidare forskning. Kapitel sex redovisar 

undersökningens litteratur och referensförteckning. 
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2. TEORI 

2.1 INLEDNING 

Många akademiska discipliner saknar vattentäta skott mellan sig och dess 

förklaringsmodeller. Detta förhållande blir särskilt uppenbart när man tittar på hur 

säkerhetsfrågor undersöks av forskare.16 Det går att huvudsakligen urskilja två sorters 

konfliklösningsmekanismer; en som bygger på ett antagande om ett nollsummespel och en 

som bygger på antagandet om ett gemensamt bästa. Ett nollsummespel har en vinnare och 

en förlorare medan tanken på ett gemensamt bästa gör alla parter till vinnare. Realister har 

tendens att betrakta konflikter som nollsummespel, liberaler har tendens att se ett 

gemensamt bästa.17 

Teorierna om neorealism och neoliberalism kommer inte direkt att avhandlas i denna 

undersökning. Teorierna utgår i grunden från den klassiska realismen och liberalismen men 

skiljer sig emellanåt. Neorealismen betraktar orsaken till konflikter med utgångspunkt från 

staten, dess internationella förhållande, statschefen och statens egenintresse. 

Neoliberalismen ser staterna och dess komplexa självständighet som orsaken till konflikter.18 

Författarens ambition är att utifrån de valda teorierna, liberalism respektive realism, försöka 

förstå de politiska driv- och förklaringskrafterna givet undersökningens forskningsfråga. 

Teorierna ses som varandras motpoler och författarens ambition är att pröva om de 

teoretiska perspektiven kan hjälpa oss förstå och förklara de säkerhetspolitiska förändringar 

som inte tycks uppenbara i en svensk politisk kontext. 

Teorierna används vid undersökningen som verktyg för att analysera och förstå Sveriges 

säkerhetspolitiska vägval liksom i vilken riktning vi strävar och vad som driver vårt val. 

Liberalismen i undersökningen står för solidaritet och gemensamma överenskommelser. En 

internationell rättsordning är ett ideal och en möjlighet. Fokus ligger inte bara på staten utan 

i hög grad på grupper och organisationer. Dessa relationer leder till ett ömsesidigt beroende, 

interdependens, och många transnationella relationer leder till en säkrare och fredligare 

värld.19 Realismen i undersökningen står för uppfattningen att det inte är möjligt att göra 

                                                           
16

 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, (Stockholm 2004), s. 9. 
17

 Ibid., s. 185. 
18

 Rourke, John, International politics on the world stage 11 th edition, (New York 2007), s. 23-29 
19

 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, (Stockholm 2004), s. 38 
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några framsteg inom internationell politik. Det internationella systemet fungerar anarkiskt 

mellan suveräna stater och internationella relationer är huvudsakligen inriktade på 

konflikter.20 Teorierna, genom sina olikheter, ger i undersökningen olika perspektiv på det 

nationella särintresset i motsats till det internationella samarbetet och hur det ska förstås 

och appliceras på den valda svenska säkerhetspolitiska linjen. 

2.2 LIBERALISM 

Den liberala traditionen har sina rötter i upplysningsfilosofin under 1700-talet och 

framväxten av den moderna staten. Idébasen inom liberalismen är mycket stor och vid. I 

någon mening är den så bred att den kanske snarare förenas av kritiken mot realism än 

något annat.21 Ett talande slagord för liberalism är största möjliga lycka för största möjliga 

antal. Om den politiska beslutsapparaten gjordes beroende av individernas önskemål så 

borde den producera beslut som flertalet människor fann vara till sin fördel. Staten ger 

individerna garantier till sina naturliga rättigheter såsom rätten till liv, frihet och egendom.22 

Fokus ska utgå från möjligheterna att reformera den internationella politiken och därigenom 

minska risken för konflikter genom upprättandet av olika former av internationella 

samarbeten. Utgångspunkten inom liberalismen är en stark positiv och optimistisk grundsyn 

på människan, att hon i sin natur är självständigt tänkande och har förmåga att hitta logiska 

lösningar på problem.23 

Inom liberalism är det centralt att länder tillsammans strävar efter gemensamma intressen 

och i gemenskap arbetar för att erhålla önskad effekt och stabilitet. I den globala synen 

kommer den enskilda staten och dess befolkning att vinna på ett samarbete som främst ger 

en fredligare omvärld. Liberalismen ser att samarbeten sker genom internationella relationer 

där internationell lag är normerande. Människan ser gemensamma intressen mellan olika 

länder och strävar efter ett hållbart samarbete. Maktbalansen internationellt löses utan ett 

nollsummespel då samarbetet leder till att flera parter når framgång, utan bekostnad på 

någon annan. En av anledningarna till krig och konflikter enligt liberalismen är staterna och 

deras komplexa självständighet. För att minska denna spänning och komplexitet betonas 

vikten av väl fungerande internationella organisationer, där lagar och normer tydligt reglerar 

                                                           
20

 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, (Stockholm 2004), s. 29. 
21

 Ibid., s. 31. 
22

 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, (Lund 2014), s. 29-35. 
23

 Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier, (Stockholm 2015), s. 46. 
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samarbetet, syftandes till att minska vidden av ett anarkiskt samhälle. Det militära 

maktmedlet nyttjas endast om det sker inom ramen för självförsvar alternativt om det är 

sanktionerat av världssamfundet, genom exempelvis Förenta Nationerna (FN).  

Statens egen välfärd är tätt sammanknuten till omvärlden men för att uppnå en fredligare 

och mänskligare värld är det nödvändigt att staten gör avkall på del av dess suveränitet, till 

förmån för internationellt samarbete.24 Den politiska viljan hos de politiska ledarna blir av 

stor betydelse, eftersom de måste ta de avgörande stegen för att ge upp delar av staternas 

suveränitet. Genom den internationella integrationen blir militärt våld ett allt mindre 

användbart instrument. Detta medför att militär styrka i sin tur blir allt mindre betydelsefullt 

vid analysen av en stat. Statsmännen kommer allt mer att ägna sig åt handels- och 

välfärdsfrågor och allt mindre åt traditionella säkerhetsfrågor.25 Internationella institutioner 

har visat sig kunna erbjuda plattformar för samarbetsprocesser där även mindre staters 

intressen gjort sig gällande och där samarbetet drivits framåt av staternas gemensamma 

intressen att upprätthålla det samarbete som inletts. FN och EU utgör exempel på 

internationella samarbetsinstitutioner som påverkat såväl definitionen av säkerhetspolitiska 

mål som val av säkerhetspolitiska medel och metoder i svenska säkerhetsstrategier.26 Slutet 

på det kalla kriget gjorde att många liberaler blev mycket optimistiska. Det internationella 

systemet genomgick en våg av demokratisering och då demokrati leder till fred, skulle 

perioden efter kalla kriget vara inledningen till en fredligare värld. Detta beroende på 

demokratins inneboende fredliga egenskaper.27
 

2.3 REALISM 

Realismen utgår från makt, maktens medel och på dess användning. Internationell politik 

handlar i grunden om maktpolitik. Utrikespolitiken är en konst för att på ett förnuftigt sätt 

beräkna sin stats intressen i jämförelse med andra staters intressen. Realismen inriktar sig på 

nationell säkerhet, statens överlevnad, internationell ordning och stabilitet.28 Det nationella 

intresset är normerande för den politik som drivs. Världen betraktas som ett anarkiskt 

system där kampen om makt sker genom ett så kallat nollsummespel, en vinst eller 
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 Rourke, John, International politics on the world stage 11 th edition, (New York 2007), s. 27-29. 
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 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, (Stockholm 2004), s. 35. 
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 Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier, (Stockholm 2015), s. 52-54. 
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 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, (Stockholm 2004), s. 36-39. 
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framgång för en stat sker på bekostnad eller förlust för en annan. Den darwinistiska skolan 

är centralt inom realismen, där den starkaste överlever. Den internationella världspolitiken 

drivs och regleras av staternas konkurrensmässiga självintressen. Säkerhetspolitiken är 

staternas verktyg att föra en kamp mellan olika länder och med egna intressen. Konflikter 

och krig uppstår då människan i sin natur har en mörk och inneboende sida och inte är att 

lita på. Detta påstående gäller även för stater och dess befolkning och är motiven till att det 

inte går att lita på någon annan, då varje stat ser till sitt eget bästa. Realismen anser att 

ingen stat hjälper en annan om det inte finns en egen vinning eller ett egenintresse med på 

agendan. Politiken utgår från en maktbalans där inget land eller samarbete med andra får 

innebära att makten är större än hos den egna staten.29  

Det är viktigt att politikern uppmärksammar hot tidigt och att dessa förstörs i sin linda, att 

misslyckas med detta kan innebära slutet för staten. Beslutsfattarna måste vidare vara på sin 

vakt, förutse andras drag och inte vänta på att motståndaren handlar först. Genom att 

organisera en stat kan människan lägga grunden för välstånd och lycka.30 Avsaknaden av en 

centralmakt, en internationell politisk och rättslig auktoritet ovanför staterna, gör att det 

internationella systemets grundläggande organisationsprincip som icke-hierarkisk och 

anarkisk. Denna egenskap i systemet tvingar fram ett självhjälpstänkande där staterna på 

egen hand måste trygga sin säkerhet. Alla stater värnar om sin egen handlingsfrihet, 

oberoende och överlevnad och olika former av arbetsdelning skapar beroenden som 

staterna av säkerhetsskäl vill undvika.31 Detta gör att internationella relationer i första hand 

blir en fråga om maktpolitik. Det finns inte, och kan inte finnas, någon övergripande makt 

som kan kontrollera denna drivkraft, säkerhet kan bara tryggas på statsnivå.32 Att människan 

är syndig, ond och maktlysten gör att världen präglas av konflikter och därför ligger 

säkerheten främst i styrka som kan hålla människors och staters benägenhet för våld i 

strama tyglar. Realisterna anser inte att individualmoraliska principer måste styra också 

utrikespolitiska handlingar.33  
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 Rourke, John, International politics on the world stage 11 th edition, (New York 2007), s. 23-27. 
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 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, (Stockholm 2004), s. 21-24. 
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 Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier, (Stockholm 2015), s. 47. 
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 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, (Stockholm 2004), s. 25. 
33

 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar, (Stockholm 2010), s. 60. 
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Det farliga med att ha moraliska värderingar till grund för utrikespolitiken är att dessa 

riskerar att rubba balansen mellan olika stater i världen. När realister studerar 

säkerhetsfrågor hamnar staternas utrikespolitik ofta i centrum. När de försöker förstå vad 

som skapar en framgångsrik utrikesdeklaration är det med fokus på militär kapacitet. Militär 

förmåga är därför det avgörande instrumentet för om utrikespolitik blir lyckad eller inte. För 

realisterna var kalla kriget en unik period av fred och stabilitet i Europas historia.34 Alla 

realister utgår från att människor sällan låter sig hämmas av moral och sociala normer när de 

ser sina intressen hotade och vill komma åt hoten. När mycket står på spel och konflikter 

trappas upp förvittrar moralen och det egna intresset och den egna vinningen kommer i det 

främsta rummet.35 Stater drivs av viljan att maximera makt och trygga den egna 

överlevnaden. Stater har en tendens att sträva efter både ökad makt och överlevnad. Politik 

ses som en makt- och överlevnadskamp med konkurrerande nationella särintressen.36 

2.4 SAMMANSTÄLLNING AV TEORIERNA 

Sammanställningen i tabell 1 syftar till att påvisa de olikheter som författaren har identifierat 

mellan valda teorier. Dessa olikheter kommer i undersökningen att användas som 

indikatorer vid bearbetningen av empirin genom att meningar eller citat som har kopplingar 

till indikatorerna kommer att kopplas till teorierna syftandes till att besvara undersökningens 

frågor. De teoretiska indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska 

nät som empirin ska betraktas genom. Teorimodellernas drag kommer i direkt anslutning till 

respektive empiri att sammanställas för att slutligen resultatredovisas i den sammanfattande 

analysen.  

Båda teorierna tycks ha det gemensamma att de strävar efter en fredligare värld, men vägen 

att uppnå det sker på helt skilda sätt.  
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 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, (Stockholm 2004), s. 26-29. 
35

 Malnes, Raino, Midgaard, Knut, De politiska idéernas historia 2 uppl , (Lund 2006), s. 69-74. 
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LIBERALISM                                                                                                                               REALISM 

ENLIGT LIBERALISM INDIKATORER ENLIGT REALISM 

Samarbeten med gemensamma 

överenskommelser inom ramen 

för internationella 

organisationer och 

efterlevanden av internationell 

lag. 

VÄRDEGRUND Staten samt dess makt och 

maktmedel är i fokus.  

Självständighet 

Icke nollsummespel. 

Samarbeten där flera parter 

gemensamt når framgång. 

POLITISK STÅNDPUNKT Nollsummespel 

Starkaste överlever 

Fred uppnås genom 

samarbeten internationellt. 

Handel- och välfärdsfrågor är 

centralt, det militära 

maktmedlet nyttjas enbart 

inom ramen för självförsvar 

med ett godkänt internationellt 

mandat som legal grund. 

HUR UPPNÅS FRED OCH 

STABILITET? 

Staten ansvarar för sin egen 

säkerhet. Maktbalans är 

centralt, en stark militär 

förmåga/kapacitet för att 

själv kunna trygga statens 

egen säkerhet. 

Interdependens - 

Ömsesidigt beroende 

POLITISKA FÖRESKRIFTER Nationell säkerhet 

Statens överlevnad 

Maximera makt  trygga 

överlevnad. 

Tabell 1: Sammanställning av indikatorer. 

  



Mj Stefan Haarala 2016-06-10 
HSU 16-18 
 

Sidan 18 av 51 
 

3 METOD 

3.1 METODDISKUSSION 

Undersökningen består av en kvalitativ flerfallsstudie med ett empiriskt underlag där de 

politiska förklaringskrafterna till att verka i politiska allianser och samtidigt vara militärt 

alliansfritt undersöks.  Fallstudier är lämpliga då mycket information ska samlas om ett 

avgränsat fenomen/fall. I denna undersökning består studien av flera fall, propositioner och 

deklarationer från 2009 till 2016. Avsikten är att identifiera det säregna mellan dessa fall och 

därigenom försöka förstå dess förklaring och innebörd för undersökningen.37 Metodkritiken 

till fallstudier är att med trovärdighet kunna generalisera resultatet. Ambitionen är att 

omhänderta detta givet den externa validiteten och med återhållsamhet generalisera 

undersökningens resultat till andra händelser eller fenomen.38 

Undersökningen av empirin genomförs med en kvalitativ textanalys där två teorier med 

tillhörande indikatorer kommer att bearbeta empirin syftandes till att dra slutsatser. Vid 

bearbetningen av empirin kommer först dokumenten att sammanfattas med dess 

huvuddrag givet undersökningens forskningsfråga. Syftet med att komprimera, 

systematisera och ordna textmaterialet är att göra det analyserbart med valda indikatorer. 

Denna systematisering sker för att kunna övergå till tolkningsarbetet med teorimodellerna.39 

Indikatorerna kommer därefter att prövas mot sammanfattningen/huvuddragen syftandes 

till att identifiera meningar eller citat som kan härledas till respektive teorimodell. 

Definitionen och valet till undersökningens indikatorer är gjorda då de bedöms som typiska 

och urskiljande.40 

En kvalitativ textanalys lämpar sig bra för denna undersökning då syftet är att förstå de 

politiska drivkrafterna/motiven. Med den kvalitativa ansatsen ges kunskap att förstå 

aktörens bevekelsegrunder samt ger forskaren möjlighet att under undersökningens gång 

kunna identifiera nya idéer som driver forskningen framåt.41 En kvalitativ forskning ger 

undersökningen utrymme och tolerans för motsägelser och oklarheter/tvetydigheter samt 
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 Johannessen, Asbjörn och Tufte, Per Arne, Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, (Malmö 2003), s. 56-
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ger större möjligheter än andra metoder för att hantera komplexa situationer.42 Genom 

undersökningen ses ett flertal detaljer vilka forskaren ser som en möjlighet att kunna 

generalisera och kunna applicera på frågeområden med samma utgångpunkt.43 I denna 

undersökning studeras valet att verka i politiska allianser och samtidigt vara militärt 

alliansfritt, men i resultatet/analysen kommer drivkrafterna bakom detta säkerhetspolitiska 

val att försöka appliceras upp till svensk säkerhetsstrategi. Genom att teoriprövande 

undersöka källmaterialet/empirin används en deduktiv ansats.  I den deduktiva metoden 

utgår undersökningen från teoretiska antaganden där det empiriska förhållandet undersöks. 

Den deduktiva ansatsen ger svar på varför besluten togs eller varför det hände.44 Den 

deduktiva ansatsen ses därför som mest relevant då förklaringskrafterna i undersökningen är 

centralt. Givet ett metodkritiskt perspektiv är en av de mest uppenbara nackdelarna med en 

deduktiv ansats i kombination med generella förklaringsmodeller/teorier att svaren som 

erhålls enbart kommer att svara på de frågor som ställs. Författaren har därför valt de 

teorimodeller som anses ha störst diskrepans till varandra och genom framtagandet av 

indikatorer preciserat och formulerat detta. I den inledande delen av undersökningen 

kommer de teorier som valts för analysen att beskrivas, motiveras samt operationaliseras till 

analysverktyg/indikatorer som kommer att användas vid bearbetningen av empirin.  

Forskning präglas emellanåt av forskarens subjektiva förhållningssätt till aktuell empiri och 

undersökningens utfall. Resultatet av forskningen kan divergera trots samma givna 

forskningsförutsättningar.45 Författarens ambition är i denna undersökning att öka graden av 

intersubjektivitet genom undersökningens avgränsningar, sammanställning av huvuddragen i 

empirin samt nyttjandet av teorimodeller med tillhörande specifika indikatorer. 

3.2 OPERATIONALISERING 

Syftet med undersökningens operationalisering är att förstå hur det identifierade 

forskningsproblemet kommer att användas, genereras samt prövas på det empiriska 

underlaget för att slutligen omsättas i en valid diskussion. De uppställda teorierna appliceras 
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 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
2 Uppl, (Lund 2009), s. 398. 
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på empirin syftandes till att besvara undersökningen huvudfråga samt delfrågor. Figur 1 

nedan beskriver undersökningens schematiska arbetsprocess och genomförande. 

 

Figur 1: Operationalisering. 

Det säkerhetspolitiska valet att verka i politiska allianser och den militära alliansfriheten 

betraktas som helhet och de två utrikespolitiska deklarationerna med tillhörande 

propositioner som jämförelsepunkter syftandes till att försöka svara på undersökningens 

huvudfråga samt delfrågor.  
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4 EMPIRISK UNDERSÖKNING 

4.1 INLEDNING 

Följande empiri, och i angiven ordning, kommer att bearbetas med valda indikatorer (enligt 

2.4 i denna undersökning): 

- Regeringen, 2009 års Utrikespolitiska deklaration 

- Regeringen, Regeringens proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar 

- Regeringen, 2016 års Utrikespolitiska deklaration 

- Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109 – Sveriges försvar 2016-2020 

Inledningen kommer att avhandla två delar, en kortare definition av svensk säkerhetsstrategi 

samt en metodologisk överblick hur analysen kommet att genomföras. En alliansfri stat som 

inte anser sig ha råd med ett tillräckligt försvar har två handlingsalternativ; det ena är att 

medvetet minska sin yttre säkerhet, det andra att ge upp sin alliansfrihet. För Sveriges del 

har det senare alternativet av både historiska och politiska skäl i den officiella doktrinen 

hittills betraktats som uteslutet. En stat som vill behålla sin yttre säkerhet och alliansfria 

ställning borde därför undvika en försvarspolitik som minskar omvärldens respekt för dess 

förmåga. Är den militära alliansfriheten ett självändamål eller ett av flera möjliga medel att 

bevara freden? Det kan uppfattas som ett angrepp på den militära alliansfriheten men vikten 

av att säkerhetspolitiken är total också i den mening att den betjänas av tillräckligt effektiva 

instrument är en berättigad fråga.46 

En säkerhetsstrategi syftar till att förverkliga Sveriges mest övergripande säkerhetspolitiska 

målsättningar med hjälp av en kombination av politiska, ekonomiska och militära 

maktmedel. I nutida svenska försvarsbeslut och bakgrundsarbeten återfinns detta genom att 

bevara landets oberoende och upprätthålla befolkningens liv och hälsa.47 Metodologiskt 

kommer undersökningens forskningsfråga med tillhörande indikatorer att prövas mot det 

empiriska underlaget. För reliabilitet och läsbarhet kommer undersökningens 

frågeställningar att prövas mot respektive dokument och kommer att avslutas med en 

kortare sammanfattning och redogörelse. Sammanfattningen kommer författaren sedan att 
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slutgiltigt sammanställa i undersökningens avslutande resultatdiskussion (punkten 5.3) i 

denna undersökning.  

4.2 REGERINGENS UTRIKESPOLITISKA DEKLARATION VID 2009 ÅRS 

RIKSMÖTE 

4.2.1 Deklarationens huvuddrag 

Internationella samarbetet kommer med anledning av de stora politiska och ekonomiska 

utmaningarna att sättas på svåra prov. Sverige kommer att axla ansvaret med den fasta 

övertygelsen att Europeiska unionen utgör den bästa plattformen också för vårt 

utrikespolitiska agerande. Det är bland annat därför Sverige har valt att tillhöra kärnan i 

Europeiska unionen. Då den politiska osäkerheten ökar på många håll i världen blir det 

internationella samarbetet viktigare. Det är bara genom att samverka med andra som vi kan 

bidra till att omvandla risker till möjligheter, hot till stabilitet och förtryck till frihet. Det är 

bara så vi kan förverkliga visionen om en hållbar globalisering.48  

Europeiska unionen rör sig med tydliga steg mot ett ökande politiskt globalt inflytande. 

Europa håller på att bli en allt starkare röst i världen, med styrka och inflytande följer också 

ett ökat ansvar. Den kraftiga ekonomiska tillbakagången leder till ökade spänningar på 

många håll i världen. Sambandet mellan ekonomisk utveckling och de säkerhetspolitiska 

utmaningarna har stärkts. Historian har lärt oss faran att möta globala ekonomiska kriser 

med protektionism och nationalism. Sedan Sovjetimperiets sammanbrott har många gränser 

öppnats. Låt oss nu inte resa nya gränshinder och bygga upp nya murar utan istället lägga 

grunden för en globalisering.49 Stabiliteten i det internationella systemet vilar på respekten 

för folkrätten. Den ryska aggressionen mot Georgien utgjorde inte bara en 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. Värnandet om 

folkrätten utgör en hörnsten i Sveriges utrikespolitik och tillsammans med frågor om 

demokrati och mänskliga rättigheter ska dessa frågor prioriteras.50 Sveriges starka stöd till 

FN fortsätter. FN har en unik legitimitet och unika förutsättningar att samla världens länder 

till hållbara lösningar på vår tids globala utmaningar. Effektiv multilaterism är och förblir en 
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ledstjärna i Sveriges och Europeiska unionens arbete att ta sig an globala utmaningar. Det är 

därför naturligt att regeringen fortsatt verkar för ett starkare och reformerat FN.51 Terrorism 

i alla dess former och oavsett ursprung måste mötas med internationellt samarbete, baserat 

på respekt för folkrätten och mänskliga rättigheter. Europeiska unionen har en viktig roll att 

spela i detta samarbete. Risken för fortsatt spridning av kärnvapen är alltjämt ett av de 

allvarligaste säkerhetspolitiska hoten som världen står inför. Därför måste det 

internationella arbetet intensifieras i syfte att upprätthålla och stärka icke-

spridningsregimen.52 I en tid av stora utmaningar, måste vi försäkra oss om väl fungerande 

institutioner som drivs av en fast politisk vilja att bidra till global fred och säkerhet. 

Europeiska unionens gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik har hittills varit 

mycket framgångsrik.  

Denna politik har främjat stabilitet och fred på många håll i världen. Inom 

krishanteringsområdet är ett nära samarbete med Nato av strategisk betydelse för Sverige. 

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Det finns i vårt land en bred politisk vilja att 

vidareutveckla det nordiska försvarspolitiska samarbetet. På sikt skapas bättre 

förutsättningar för att möta nya utmaningar såväl vad gäller försvarsekonomi som 

utvecklingen i tillexempel Östersjöområdet och Arktis. Utvidgningen är fortfarande den 

Europeiska unionens främsta instrument för att skapa säkerhet, demokrati och välstånd i 

Europa.53 Vår utrikespolitik kommer att ställas på mycket stora prov under 2009. Vi kommer 

att verka i en miljö av ökande osäkerhet och påtagliga hot.54 

4.2.2 Liberala drag 

Nedan redovisas de citat och meningar ur deklarationen som har kopplingar till 

indikatorerna ur teorimodellen om liberalism enligt punkten 2.4 i denna undersökning. 

Indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska nät som empirin 

betraktas ur. 
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Värdegrund: 

”Internationella samarbetet kommer med anledning av de stora politiska och ekonomiska 

utmaningarna att sättas på svåra prov. Sverige kommer att axla ansvaret med den fasta 

övertygelsen att Europeiska unionen utgör den bästa plattformen också för vårt 

utrikespolitiska agerande55”  

”Sverige har valt att tillhöra kärnan i Europeiska unionen56” 

Politisk ståndpunkt: 

”Sedan Sovjetimperiets sammanbrott har många gränser öppnats. Låt oss nu inte resa nya 

gränshinder och bygga upp murar utan istället lägga grunden för en globalisering57” 

”Inom krishanteringsområdet är nära samarbete med Nato av strategisk betydelse för 

Sverige58” 

Hur uppnås fred och stabilitet?: 

”Då den politiska osäkerheten ökar på många håll i världen blir det internationella 

samarbetet viktigare59” 

”Historian har lärt oss faran att möta globala ekonomiska kriser med protektionism och 

nationalism60” 

”Sveriges starka stöd till FN fortsätter. FN har en unik legitimitet och unika förutsättningar 

att samla världens länder till hållbara lösningar på vår tids globala utmaningar61” 

”I en tid av stora utmaningar, måste vi försäkra oss om väl fungerande institutioner som 

drivs av en fast politisk vilja att bidra till global fred och säkerhet62” 
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Politiska föreskrifter: 

”Det är bara genom att samverka med andra som vi kan bidra till att omvandla risker till 

möjligheter, hot till stabilitet och förtryck till frihet63” 

4.2.3 Realistiska drag  

Nedan redovisas de citat och meningar ur deklarationen som har kopplingar till 

indikatorerna ur teorimodellen om realism enligt punkten 2.4 i denna undersökning. 

Indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska nät som empirin 

betraktas ur. 

Värdegrund: 

”Den kraftiga ekonomiska tillbakagången leder till ökade spänningar på många håll i 

världen64” 

”Sambandet mellan ekonomisk utveckling och de säkerhetspolitiska utmaningarna har 

stärkts65” 

Hur uppnås fred och stabilitet?: 

”Den ryska aggressionen mot Georgien utgjorde inte bara en oacceptabel kränkning av en 

stats territoriella integritet, utan också ett slag mot den internationella rätt som utgör själva 

grunden för fredliga och mellanstatliga relationer66” 

Politiska föreskrifter: 

”Vår utrikespolitik kommer att ställas på mycket stora prov under 2009. Vi kommer att verka 

i en miljö av ökande osäkerhet och påtagliga hot67” 
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4.3 ETT ANVÄNDBART FÖRSVAR - REGERINGENS PROPOSITION 

2008/09:140 

4.3.1 Propositionens huvuddrag 

Sveriges försvarsförmåga ökar genom att användbarheten och tillgängligheten ökar. Med 

förändrade mål för det militära försvaret och en ny uppgiftsställning för Försvarsmakten 

skapas en modern försvarsmakt som klarar de säkerhetspolitiska utmaningarna. Regeringens 

solidaritetsförklaring innebär att Sverige ska kunna ta emot och lämna militärt stöd på ett 

annat sätt än tidigare. De nya kraven på operativ förmåga medför bland annat att det 

militära försvarets genomförande av insatser i Sverige, i närområdet och utanför närområdet 

sätts i centrum för Försvarsmaktens verksamhet.68 Det militära försvaret ska enskilt och 

tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet, både i Sverige, i 

närområdet och utanför närområdet. Hela Sverige ska försvaras. Landets säkerhet värnas 

inte bara vid vår egen gräns. Ett säkerhetshot mot ett grannland kan få betydande 

konsekvenser för Sverige. Genom samverkan med andra kan vi hantera utmaningar och hot 

innan de når vårt territorium. Utmaningar och hot mot målen för vår säkerhet är 

föränderliga, gränslösa och komplexa. Vissa av dessa utmaningar och hot är svåra att förutse 

och kan uppstå plötsligt, medan andra succesivt växer fram. Ett enskilt militärt väpnat 

angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Kriser eller incidenter som 

även inbegriper militära maktmedel kan dock inte uteslutas i vår region och på längre sikt 

kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas.69  

Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra länder med gemensamma 

demokratiska värderingar. Sveriges säkerhet stärks genom förtroendeskapande åtgärder, 

genom gemensam krishantering samt genom aktiva och trovärdiga bidrag till nordisk, 

europeisk och global säkerhet. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof 

eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss 

att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge 

som ta emot militärt stöd.70 Militära insatser kan inte på egen hand skapa förutsättningar för 

fred och återuppbyggnad i ett konfliktdrabbat område. För att åstadkomma en stärkt 

koppling mellan säkerhet och utveckling måste det nationella arbetet bedrivas mer 
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samordnat. Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets politiska 

oberoende och självständighet. Hävdandet av vårt lands suveränitet är en förutsättning för 

att Sverige ska kunna uppnå målen för vår säkerhet. Regeringen anser att det ligger i 

Sveriges intresse att främja internationellt säkerhets- och försvarssamarbete eftersom detta 

skapar förtroende mellan stater och lägger grunden för gemensam säkerhet. Sveriges 

säkerhet stärks genom europeisk integration.  

Regeringen anser att ett starkt FN-system i ett nära samarbete med regionala och andra 

organisationer är centralt. Nato är en central aktör för europeisk säkerhet och integration 

samt för internationell krishantering. Nato är idag den organisation som har den mest 

utvecklade förmågan för ledning och genomförande av krävande militära 

krishanteringsinsatser. Regeringen anser att Sveriges militära bidrag till 

krishanteringsinsatser under EU:s, FN:s och Natos ledning leder till ökad säkerhet.71 

Den fortsatta globaliseringen kan dock också innebära en ökad sårbarhet genom att enskilda 

händelser snabbt kan få regionala eller globala återverkningar. Utmaningarna och hot mot 

vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa. Den säkerhetspolitiska situationen i 

norra Europa är under förändring och är således behäftad med osäkerhet och kan leda till 

utmaningar. Ett land med stormaktsambitioner i Sveriges närområde är ett faktum som vi 

har att förhålla oss till. Ett Ryssland som fortsätter att utvecklas i auktoritär riktning med 

inslag av maktspråk mot grannländer inger oro. Regeringen anser att dagens hot mot fred 

och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. 

Effektivt multilateralt samarbete är därför ett grundelement i svensk säkerhetspolitik. 

Samarbetet med Nato är centralt för att utveckla och stärka Försvarsmaktens förmåga att 

genomföra insatser och samverka med andra, såväl nationellt som i och utanför vårt 

närområde.72  

Ett brett engagemang är viktigt där utrikes-, utvecklings-, säkerhets- och försvarspolitik knyts 

närmare varandra är grundläggande. EU bör stärkas som aktör på den utrikes- och 

säkerhetspolitiska arenan. Sveriges bidrag till EU:s militära insatser kommer att förbli ett 

viktigt stöd till att utveckla EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Den strategiska utvecklingen i 
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vårt närområde medför ett behov av en militär förmåga till proaktivt nationellt agerande för 

att främja målen för vår säkerhet, Sveriges suveränitet, suveräna rättigheter och nationella 

intressen. Regeringen utesluter inte att Sverige enskilt behöver kunna hantera hot mot vår 

säkerhet där det militära försvaret berörs. Det militära försvaret ska därför ensamt och 

tillsammans med andra genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet, regionalt och 

globalt försvara Sverige och främja vår säkerhet. För att kunna möta framtida hot och kunna 

hantera en försämrad omvärldsutveckling måste relevant militär förmåga finnas idag och 

kontinuerligt uppdateras.73 

4.3.2 Liberala drag 

Nedan redovisas de citat och meningar ur propositionen som har kopplingar till 

indikatorerna ur teorimodellen om liberalism enligt punkten 2.4 i denna undersökning. 

Indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska nät som empirin 

betraktas ur. 

Värdegrund: 

”Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra länder med gemensamma 

demokratiska värderingar74” 

”Sveriges säkerhet stärks genom förtroendeskapande åtgärder, genom gemensam 

krishantering samt genom aktiva och trovärdiga bidrag till nordisk, europeisk och global 

säkerhet75” 

”Sveriges säkerhet stärks genom europeisk integration. Regeringen anser att ett starkt FN-

system i ett nära samarbete med regionala och andra organisationer är centralt76” 

Politisk ståndpunkt: 

”Genom samverkan med andra kan vi hantera utmaningar och hot innan de når vårt 

territorium77” 
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Hur uppnås fred och stabilitet?: 

”Regeringens solidaritetsförklaring innebär att Sverige ska kunna ta emot och lämna militärt 

stöd på ett annat sätt än tidigare78” 

”Regeringen anser att det ligger i Sveriges intresse att främja internationellt säkerhets- och 

försvarssamarbete eftersom detta skapar förtroende mellan stater och lägger grunden för 

gemensam säkerhet79” 

”Regeringen anser att dagens hot mot fred och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och 

samverkan med andra länder och organisationer. Ett multilateralt samarbete är därför ett 

grundelement i svensk säkerhetspolitik80” 

Politiska föreskrifter: 

”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba 

ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på 

samma sätt om Sverige drabbas81” 

4.3.3 Realistiska drag 

Nedan redovisas de citat och meningar ur propositionen som har kopplingar till 

indikatorerna ur teorimodellen om realism enligt punkten 2.4 i denna undersökning. 

Indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska nät som empirin 

betraktas ur. 

Värdegrund: 

 ”Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets politiska oberoende och 

självständighet82” 

”Den fortsatta globaliseringen kan dock också innebära en ökad sårbarhet genom att 

enskilda händelser snabbt kan få regionala eller globala återverkningar83” 
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Politisk ståndpunkt: 

”Hävdandet av vårt lands suveränitet är en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå 

målen för vår säkerhet84” 

Hur uppnås fred och stabilitet?: 

”Sveriges försvarsförmåga ökar genom att användbarheten och tillgängligheten ökar85” 

”Regeringen utesluter inte att Sverige enskilt behöver kunna hantera hot mot vår säkerhet 

där det militära försvaret berörs86” 

”För att kunna möta framtida hot och kunna hantera en försämrad omvärldsutveckling 

måste relevant militär förmåga finnas idag och kontinuerligt uppdateras87” 

Politiska föreskrifter: 

”Med förändrade mål för det militära försvaret och en ny uppgiftsställning för 

Försvarsmakten skapas en modern försvarsmakt som klarar de säkerhetspolitiska 

utmaningarna88” 

”Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja 

vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela Sverige ska 

försvaras89” 

”Den strategiska utvecklingen i vårt närområde medför ett behov av en militär förmåga till 

proaktivt nationellt agerande för att främja målen med vår säkerhet, Sveriges suveränitet, 

suveräna rättigheter och nationella intressen90” 
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4.4 REGERINGENS UTRIKESPOLITISKA DEKLARATION VID 2016 ÅRS 

RIKSMÖTE 

4.4.1 Deklarationens huvuddrag 

Sveriges utrikespolitik ska i denna tid av både hopp och förtvivlan vara aktiv, orädd och 

konstruktiv. Med sikte på bred samverkan och diplomati ska vi bejaka och bygga vidare på 

de nya historiska framstegen i det internationella samarbetet. Men vi ska också gripa oss an 

utmaningarna, i en tid då aggression och splittring präglar världen. Sveriges 

säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till 

stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- 

och säkerhetspolitik i kombination med en trovärdig nationell försvarsförmåga. Hot mot 

freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder och 

organisationer. Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och på 

ökat samarbete på bred front: I Norden och Östersjöområdet, tillsammans med Finland, i FN 

och i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), med Nato och genom en 

förstärkt transatlantisk länk. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof 

eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att 

dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska därför kunna ge och ta 

emot stöd, såväl civilt som militärt. Den försvarspolitiska överenskommelse som slöts förra 

året är mycket betydelsefull. Den visar det breda politiska stödet för behovet att stärka vår 

nationella försvarsförmåga.91 

EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Regeringen fortsätter stödet för fred, 

demokrati och ekonomisk utveckling i Europas grannskap. Den europeiska 

säkerhetsordningen måste värnas. Rysslands olagliga annektering av Krim och militära 

närvaro i östra Ukraina utgör flagranta brott mot folkrätten. Detta är den största 

utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut. Ett väl 

fungerande samarbete inom Europeiska unionen är en förutsättning för fred och välstånd. Vi 

behöver ett starkare EU som fortsatt kan stå upp för grundläggande gemensamma värden 

och principer, inre splittring måste motverkas.92 Sverige kommer fortsatt stå upp för fred 
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och frihet i Europa, som vi gjorde efter terroristdåden i Paris i höstas. Vi var bland de första 

att svara på Frankrikes begäran, och det svenska stödet är bland de större.93  

Sveriges mångåriga erfarenheter av fred, jämställdhet och internationell solidaritet har 

skapat en nyfikenhet kring vårt land och det vi står för. En stark Sverigebild är viktig för våra 

långsiktiga relationer med andra länder. Främjandet av export, import och investeringar i 

Sverige utgör en integrerad del av utrikespolitiken liksom ett ansvar för hela regeringen.94 I 

en tid av globala hot krävs globala samarbeten. FN är världens viktigaste plattform för en 

internationell fred och säkerhet. Sverige är en aktiv medlem och en kritisk vän. Vårt 

engagemang gör skillnad och är efterfrågat. Det är på denna grund som Sverige nu 

kandiderar till säkerhetsrådet. Vi tillför kunskap, inte minst om närområdet. Vi vill slå vakt 

om folkrätten och begränsa vetoanvändningen i säkerhetsrådet.95 Med de globala framsteg 

som sker parallellt med krigets gissel påminner om den kraft som skapats av gemensamma 

ansträngningar. Regeringen kommer fortsatt att axla sitt ansvar i upprätthållandet av 

internationell fred och säkerhet, i politiskt samförstånd och med folklig förankring.96 

4.4.2 Liberala drag 

Nedan redovisas de citat och meningar ur deklarationen som har kopplingar till 

indikatorerna ur teorimodellen om liberalism enligt punkten 2.4 i denna undersökning. 

Indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska nät som empirin 

betraktas ur. 

Värdegrund: 

”Med sikte på bred samverkan och diplomati ska vi bejaka och bygga vidare på de nya 

historiska framstegen i det internationella samarbetet97” 

”FN är världens viktigaste plattform för en internationell fred och säkerhet98” 
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Politisk ståndpunkt: 

”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba 

ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma 

sätt om Sverige drabbas99” 

”Regeringen kommer fortsatt att axla sitt ansvar i upprätthållandet av internationell fred och 

säkerhet – i politiskt samförstånd och med folklig förankring100” 

Hur uppnås fred och stabilitet?: 

”Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder 

och organisationer101” 

”Ett väl fungerande samarbete inom Europeiska unionen är en förutsättning för fred och 

välstånd102” 

”Främjandet av export, import och investeringar i Sverige utgör en integrerad del av 

utrikespolitiken liksom ett ansvar för hela regeringen103” 

Politiska föreskrifter: 

”EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Regeringen fortsätter stödet för fred, 

demokrati och ekonomisk utveckling i Europas grannskap104” 

”Sverige kommer fortsatt stå upp för fred och frihet i Europa, som vi gjorde efter 

terroristdåden i Paris i höstas105” 

4.4.3 Realistiska drag 

Nedan redovisas de citat och meningar ur deklarationen som har kopplingar till 

indikatorerna ur teorimodellen om realism enligt punkten 2.4 i denna undersökning. 

Indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska nät som empirin 

betraktas ur. 
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Värdegrund: 

”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och 

bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa106” 

Politisk ståndpunkt/Hur uppnås fred och stabilitet?: 

”Vår militära alliansfrihet förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och 

säkerhetspolitik i kombination med en trovärdig nationell försvarsförmåga107” 

Politiska föreskrifter: 

”Den försvarspolitiska överenskommelse som slöts förra året är mycket betydelsefull. Den 

visar det breda politiska stödet för behovet att stärka vår nationella försvarsförmåga108” 

4.5 FÖRSVARSPOLITISK INRIKTNING – SVERIGES FÖRSVAR 2016-2020 

4.5.1 Propositionens huvuddrag 

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Den ryska ledningen har visat att 

den är beredd att använda den militära förmågan för att uppnå sina politiska mål. Den 

försämrade säkerhetspolitiska situationen innebär förändrade krav på den svenska 

försvarsförmågan. Den svenska försvarsförmågan ska stärkas genom att öka den operativa 

förmågan i krigsförbanden från och med 2016 till och med 2020. Ytterst ska försvaret kunna 

möta ett väpnat angrepp. På så sätt skapar försvaret tillsammans med politiska, diplomatiska 

och ekonomiska medel en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige eller utöva 

påtryckningar med militära maktmedel. Den svenska försvarsförmågan syftar ytterst till 

försvar av det egna territoriet men ska också betraktas som en del i en gemenskap för 

stabilitet och säkerhet i norra Europa. Regeringen anser att Sveriges bi- och multilaterala 

försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten bör fördjupas.109  

Det är viktigt att Sveriges försvars- och säkerhetspolitik har ett brett stöd. Det ställer krav på 

en bred politisk överenskommelse om försvarets framtida inriktningar. Sveriges 

säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets oberoende och självständighet. Vi 
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måste kunna värna vår suveränitet, svenska rättigheter och intressen, våra grundläggande 

värderingar samt skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. 

Hävdandet av vårt lands suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig förutsättning 

för att Sverige ska uppnå målen för vår säkerhet. Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med 

andra. Den svenska säkerhetspolitiken ska, inom ramen för målen för vår säkerhet, 

förebygga krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och europeisk säkerhet. 

Säkerhetspolitiken ska genom vårt stöd till FN bidra till global fred, säkerhet och utveckling. 

Sverige tar genom medlemskapet i EU solidariskt ansvar för Europas säkerhet och för EU:s 

möjlighet att verka för fredlig demokratisk utveckling i vår omvärld.110 Vårt samarbete med 

Nato ger oss möjlighet att utveckla vår militära förmåga och att bidra till kvalificerade 

internationella krishanteringsinsatser samt bidrar till att bygga säkerhet tillsammans med 

andra. Vikten av ett fördjupat samarbete med Finland ska framhållas. Samarbetet omfattar 

även planering och hävdandet av respektive lands territoriella integritet och utövande av 

rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan.111 Regeringen uppdrar åt en expert att ta 

fram en rapport som utifrån ett fristående perspektiv analyserar och redogör för innebörden 

av olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer, 

samt dessas för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, idag och i 

framtiden. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten utan syftar till att 

tydliggöra ett brett förhållningssätt till vår säkerhet och bidra till fördjupat samtal i vårt land 

om dessa frågor.  En trovärdig svensk militär förmåga bidrar till fortsatt fredlig utveckling och 

politisk handlingsfrihet. Den solidariska säkerhetspolitiken är grunden för den svenska 

försvars- och säkerhetspolitiken. Den solidariska säkerhetspolitiken förutsätter också att 

försvaret kan verka tillsammans med andra.112  

Såväl den svenska försvarsförmågan som möjligheterna för Sverige att föra en självständig 

och aktiv säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik är beroende av en god 

försvarsunderrättelseförmåga. Den försämrade säkerhetspolitiska situationen visar tydligt på 

behovet av en god svensk förmåga att inhämta, bearbeta, analysera och delge 

försvarsunderrättelser. Försvarsunderrättelseförmågan ska förstärkas. Målet för det militära 

försvaret från och med 2016 är att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom 
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landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Den enskilt viktigaste målsättningen i den 

kommande försvarsinriktningsperioden, 2016-2020, är att öka den operativa förmågan i 

krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret. Krigsförbanden 

utformas i första hand för att kunna möta ett väpnat angrepp. Krigsförbandens förmåga att 

lösa sina uppgifter, så kallad krigsduglighet, är därmed en central faktor. Krigsförbanden ska 

kunna hantera svenska klimatförhållanden inklusive vinterförmåga. Inga 

förbandsnedläggningar kommer att genomföras.113 Grundläggande intressen är att 

upprätthålla och säkra Sveriges välstånd, trygghet och säkerhet. En världsordning med sin 

grund i folkrätten för att uppnå fred, frihet och försoning samt ett stabilt och förutsägbart 

närområde är svenska intressen. Den svenska solidaritetsförklaringen och det nordiska 

försvarssamarbetet omfattar inga ömsesidiga militära förpliktelser och är därför ingen 

ersättning för de kollektiva åtaganden som finns för medlemmarna i Nato. Sverige är 

solidariskt med andra och står inte heller ensamt inför hoten och utmaningarna.114 

Globaliseringen innebär att enskilda händelser snabbt kan få regionala eller globala 

åverkningar. Det råder stor osäkerhet om hur det internationella systemet kommer att 

utvecklas framöver. Flera internationella institutioner och regimer visar tecken på 

utmattning samtidigt som de utmanas från flera håll av både statliga och icke statliga 

aktörer. Det är mot denna bakgrund bekymmersamt att FN:s säkerhetsråd i stort sett stått 

maktlöst inför utvecklingen i Ukraina och Syrien. Regionala stormakter testar sin styrka både 

mot grannar, andra stater och i förhållande till internationella institutioner. I några fall ter sig 

maktförskjutningarna nationalistiska eller revanschistiska uttryck med en benägenhet att 

använda våld för att ändra gränsdragningar och reglera vad som anses vara oförrätter. 

Existensen av OSSE har inte förmått att förhindra våldsutbrotten i Ukraina.  

Regeringen konstaterar att globaliseringen tillsammans med ekonomiska och ekologiska 

utmaningar kan utgöra incitament till ökat samarbete, men mer troligt är att instabiliteten i 

det internationella systemet och konkurrensen mellan olika aktörer ökar. Flera faktorer, 

bland annat Rysslands ökande ambitioner och mer konfrontatoriska hållning, pekar på den 

ökade betydelsen av stater som säkerhetspolitiska aktörer.115  Rysk militär uppträder mer 

utmanande runt Östersjön och kränkningar av Östersjöländernas territoriella integritet har 
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skett. Parallellt med detta har rysk underrättelseverksamhet och påverkansoperationer i 

regionen ökat. Regeringen bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta.116 

Regeringen anser att EU bör stärkas som säkerhetspolitisk aktör, bland annat genom att 

utveckla EU:s förmåga att planera, leda och genomföra civila och militära 

krishanteringsinsatser. Samarbetet mellan EU och FN är fortsatt av central betydelse och 

EU:s militära operationer har hitintills genomförts med stöd av mandat från FN:s 

säkerhetsråd. Utvidgningen av Nato har gynnat säkerheten i Europa, inklusive för Sverige och 

vårt närområde.117 Sveriges samarbete med Nato är avgörande för att utveckla den svenska 

försvarsmakten både för det nationella försvaret och för förmågan att genomföra 

operationer i och utanför närområdet. Vårt samarbete begränsas ytterst av att vi inte åtar 

oss försvarsförpliktelser.118 Vid sidan av politiska, ekonomiska och andra medel kvarstår 

väpnat våld som ett vid återkommande tillfällen använt instrument för stater och andra 

aktörer för att uppnå sina mål. För i stort sett alla världens stater är också upprätthållandet 

av egna militära styrkor en kärnuppgift och ett medel för att redan i fredstid slå vakt om 

suveränitet och territoriell integritet. De europeiska länderna, inklusive Sverige, har 

sammantaget många förmågor som är en förutsättning för modern krigföring, men 

resurserna är splittrade mellan många stater och finns endast i begränsad omfattning. 

Parallellt med detta kommer under de närmaste åren den ryska stående militära förmågan i 

närområdet att vara större än andra aktörers. Tröskeln för ett öppet ryskt väpnat angrepp 

mot ett Natoland i vårt närområde är dock hög.119 Den svenska militära förmågan är av vikt 

inte bara för Sverige utan även för den samlade militärstrategiska bilden i Östersjön. Ett 

enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är osannolikt. Kriser eller incidenter som 

inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå och militära angreppshot kan aldrig 

uteslutas. Regeringen anser mot denna bakgrund att den svenska försvarsförmågan bör 

stärkas. Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten bör 

fördjupas.  

Utformningen av det svenska försvaret måste medge politisk och militär handlingsfrihet och 

ha en inneboende flexibilitet för att kunna hantera föränderligheten i utmaningar och hot. 

                                                           
116

 Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109 – Sveriges försvar 2016-2020, (Stockholm 2015), s. 28. 
117

 Ibid., s. 35-36. 
118

 Ibid., s. 38. 
119

 Ibid., s. 42-45. 



Mj Stefan Haarala 2016-06-10 
HSU 16-18 
 

Sidan 38 av 51 
 

Försvarsberedningen anser dock att målet för det militära försvaret behöver förtydligas så 

att det militära försvaret även ska skydda svensk handlingsfrihet i händelse av politisk, 

militär eller annan påtryckning. Detta bekräftas även av Riksrevisionen som i sin rapport ” 

Försvaret – en utmaning för staten”, rekommenderat regeringen att konkretisera mål och 

krav på Försvarsmakten genom att utveckla den strategiska styrningen.120 Regeringen 

betonar vidare att Försvarsmakten enskilt och tillsammans med stridskrafter från andra 

länder ska kunna genomföra markoperationer, luftoperationer, sjöoperationer, 

informationsoperationer, operationer med specialförband eller gemensamma operationer. 

Därmed ställs krav på Försvarsmakten och dess samtliga stridskrafter när det gäller 

interoperabilitet.121  Med bakgrund mot den föreslagna omfördelningen från anslaget som 

finansierar Försvarsmaktens internationella insatser till Försvarsmaktens anslag för 

förbandsverksamhet och beredskap så kommer handlingsutrymmet för deltagande i 

internationella operationer, liksom handlingsutrymmet att leda multinationella operationer, 

att minska under försvarsinriktningsperioden.122 

4.5.2 Liberala drag 

Nedan redovisas de citat och meningar ur propositionen som har kopplingar till 

indikatorerna ur teorimodellen om liberalism enligt punkten 2.4 i denna undersökning. 

Indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska nät som empirin 

betraktas ur. 

Värdegrund: 

”Den svenska försvarsförmågan ska betraktas som en del i en gemenskap för stabilitet och 

säkerhet i norra Europa123” 

”En världsordning med sin grund i folkrätten för att uppnå fred, frihet och försoning samt ett 

stabilt och förutsägbart närområde är svenska intressen124” 
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Politisk ståndpunkt: 

”Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Den svenska säkerhetspolitiken ska, 

inom ramen för vår säkerhet, förebygga krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och 

europeisk säkerhet och utveckling125” 

”Den solidariska säkerhetspolitiken är grunden för den svenska försvars- och 

säkerhetspolitiken. Den solidariska säkerhetspolitiken förutsätter också att försvaret kan 

verka tillsammans med andra126” 

Hur uppnås fred och stabilitet?: 

”Regeringen anser att Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten bör fördjupas127” 

”Sverige tar genom medlemskapet i EU solidariskt ansvar för Europas säkerhet och för EU:s 

möjlighet att verka för fredlig demokratisk utveckling i vår omvärld128” 

”Regeringen betonar vidare att Försvarsmakten enskilt och tillsammans med stridskrafter 

från andra länder ska kunna genomföra markoperationer, luftoperationer, sjöoperationer, 

informationsoperationer, operationer med specialförband eller gemensamma operationer. 

Därmed ställs krav på Försvarsmakten och dess samtliga stridskrafter när det gäller 

interoperabilitet129” 

Politiska föreskrifter: 

”Regeringen anser att EU bör stärkas som säkerhetspolitisk aktör, bland annat genom att 

utveckla EU:s förmåga att planera, leda och genomföra civila och militära 

krishanteringsinsatser. Samarbetet mellan EU och FN är fortsatt av central betydelse och 

EU:s militära operationer har hitintills genomförts med stöd av mandat från FN:s 

säkerhetsråd130” 
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4.5.3 Realistiska drag 

Nedan redovisas de citat och meningar ur propositionen som har kopplingar till 

indikatorerna ur teorimodellen om realism enligt punkten 2.4 i denna undersökning. 

Indikatorerna ska vid bearbetningen av empirin ses som det analytiska nät som empirin 

betraktas ur. 

Värdegrund: 

”Den svenska försvarsförmågan ska stärkas genom att öka den operativa förmågan i 

krigsförbanden från och med 2016 till och med 2020131” 

”Hävdandet av vårt lands suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig 

förutsättning för att Sverige ska uppnå målen för vår säkerhet132” 

”Globaliseringen innebär att enskilda händelser snabbt kan få regionala eller globala 

åverkningar. Det råder stor osäkerhet om hur det internationella systemet kommer att 

utvecklas framöver. Flera internationella institutioner och regimer visar tecken på 

utmattning samtidigt som de utmanas från flera håll av både statliga och icke statliga 

aktörer133” 

Politisk ståndpunkt: 

”Såväl den svenska försvarsförmågan som möjligheterna för Sverige att föra en självständig 

och aktiv säkerhets-, utrikes-, och försvarspolitik är beroende av en god 

försvarsunderrättelseförmåga134” 

”Det är bekymmersamt att FN:s säkerhetsråd i stort sett stått maktlöst inför utvecklingen i 

Ukraina och Syrien. Regionala stormakter testar sin styrka både mot grannar, andra stater 

och i förhållande till internationella institutioner. I några fall ter sig maktförskjutningarna 

nationalistiska och revanschistiska med en benägenhet att använda våld för att ändra 

gränsdragningar och reglera vad som anses vara oförrätter135” 
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Hur uppnås fred och stabilitet?: 

”En trovärdig svensk militär förmåga bidrar till fortsatt fredlig utveckling och politisk 

handlingsfrihet136” 

”Regeringen konstaterar att globaliseringen tillsammans med ekonomiska och ekologiska 

utmaningar kan utgöra incitament till ökat samarbete, men mer troligt är att instabiliteten i 

det internationella systemet och konkurrensen mellan stater ökar137” 

”De europeiska länderna, inklusive Sverige, har sammantaget många förmågor som är en 

förutsättning för modern krigföring, men resurserna är splittrade mellan många stater och 

finns endast i begränsad omfattning138” 

Politiska föreskrifter: 

”Den svenska försvarsförmågan syftar ytterst till försvar av det egna territoriet139” 

”Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets oberoende och 

självständighet140” 

”Flera faktorer pekar på den ökade betydelsen av stater som säkerhetspolitiska aktörer141” 

”För i stort sett alla världens stater är också upprätthållandet av egna militära styrkor en 

kärnuppgift och ett medel för att redan i fredstid slå vakt om suveränitet och territoriell 

integritet142” 

”Med bakgrund av den föreslagna omfördelningen från anslaget som finansierar 

Försvarsmaktens internationella insatser till Försvarsmaktens anslag för förbandsverksamhet 

och beredskap så kommer handlingsutrymmet för deltagande i internationella operationer, 

liksom handlingsutrymmet att leda multinationella operationer, att minska under 

försvarsinriktningsperioden143” 
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5 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Avslutningen syftar till att redogöra för resultatet enligt respektive teori med tillhörande 

forskningsfrågor (huvudfråga samt två delfrågor). 

Som tidigare redogjorts för i avsnitt 1.2 är syftet med denna undersökning att teoriprövande 

analysera och jämföra de bakomliggande faktorerna till samtida svenska säkerhetspolitiska 

vägval, att verka i politiska allianser samtidigt som Sverige väljer att vara militärt alliansfritt, 

betraktat utifrån teorierna om liberalism samt realism.   

Undersökningens huvudfråga  

Vilken av de två teorierna, liberalism eller realism, har den tydligaste förklaringskraften till 

Sveriges beslut att verka i politiska allianser och samtidigt vara militärt alliansfritt? 

För att nå undersökningens huvudfråga adderas och undersöks även nedanstående 

delfrågor: 

Hur ska förklaringskraften förstås, är en teori tydligare, mer dominerande än den andra, 

eller förekommer en växelverkan mellan teorierna? 

Har förklaringskraften, sett ur de teoretiska perspektiven, förändrats under den aktuella 

perioden för undersökningen? 

Jacob Westbergs ord sammanfattar väl resultaten av den undersökning som företagits i 

denna uppsats: ” En framgångsrik allianspolitik förutsätter dock både att andra stater är 

beredda att ingå bindande överenskommelser och att dessa hålls. Ett militärt strategiskt 

utsatt geografiskt läge, otillräcklig militär förmåga till självförsvar och misstankar om avsteg 

från den förda alliansfria linjen har visat sig leda till att alliansfria stater ändå dras in i 

militära konflikter, men utan de fördelar som förberedda militära hjälpinsatser från andra 

stater hade kunnat ge”.144 

5.1 RESULTAT ENLIGT LIBERALISM 

I vald empiri för undersökningen ses tydliga kopplingar och spår till teorin om liberalism. 

Sverige är för en globalisering, ett samarbete med internationella organisationer och 

institutioner som medför att ett ömsesidigt beroende uppstår, så kallad interdependens. 
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Sveriges säkerhetspolitiska val att verka i politiska allianser har en tydlig koppling till 

liberalismen och dess driv- och förklaringskrafter. Det liberala synsättet på människan 

återfinns i empirin. Den positiva och optimistiska synen om människan som självständigt 

tänkande, som hittar logiska lösningar på besvärliga problem, att samarbetet gör att 

problemen minskar eller försvinner är tydligt. Respekten för internationell rätt och folkrätt i 

korrelation med fria och demokratiska stater är återkommande och härleds även det ur 

teorin om liberalism. Utmaningen som författaren noterat här, enligt det liberala synsättet 

givet empirin, är balansgången mellan den optimistiska tron och det realistiska 

förhållningssättet, att vara optimistisk men också realistisk. Att välja en solidaritetsförklaring 

utan militära förpliktelser från övriga ingående stater är att betrakta som optimistiskt och 

inte fullt ut lika realistiskt. Avsaknaden av förpliktelser medför dock en viss handlingsfrihet 

men på bekostnad av garanten via den kollektiva säkerheten. 

Författaren har vidare noterat en divergens mellan det liberala budskapet om ömsesidigt 

samarbete och beroende i empirin skriven 2009 och 2016. 2009 används inte begreppet 

militärt alliansfritt, varken i deklarationen eller försvarspropositionen, utan 

solidaritetsprincipen är central, genom gemensamma åtaganden byggs kollektiv säkerhet. 

Med utgångspunkt i empirin och vid en jämförelse mellan 2009 och 2016, med den 

förändring av hotuppfattningar som uppstått, noteras att Sverige, trots sitt liberala syn- och 

förhållningssätt, år 2016 väljer att kommunicera att Sverige är militärt alliansfritt och att den 

svenska försvarsförmågan ska stärkas. Vidare kommuniceras, vilket talar för liberalism, att 

den svenska försvarsförmågan är en del i en gemenskap för stabilitet och säkerhet i norra 

Europa. 

Givet teorin om liberalism ska stater göra avkall på del av dess självständighet och 

suveränitet för att i gemenskap uppnå en fredligare och säkrare värld. Detta arbete torde 

starta hos de politiskt valda ledarna, syftandes till att ta det avgörande steget att minska på 

staternas suveränitet. Är då militär alliansfrihet att se som en del av Sveriges suveränitet, 

valet medför att Sverige givet aktuellt läge själv väljer om vi förhåller oss neutrala till en 

konflikt eller tar ställning, vilket talar för att den militära alliansfriheten har kopplingar till 

Sveriges suveräna intressen. Det liberala torde vara att även militärt ta ett kollektivt ansvar 

fullt ut och ta ansvar för den kollektiva säkerheten, genom att verka i militära allianser.  



Mj Stefan Haarala 2016-06-10 
HSU 16-18 
 

Sidan 44 av 51 
 

Några månader efter att den svenska utrikespolitiska deklarationen 2009 kommunicerades 

var Sverige nästkommande ordförandeland i EU:s ministerråd. Givet uppdraget som 

kommande ordförandeland och med de hotuppfattningar som fanns 2009 fick det liberala 

synsättet om gemenskap, internationella organisationer och interdependens stort utrymme.  

Liberalismen har en tydlig förklaringskraft till Sveriges beslut att verka i politiska allianser. 

Den militära alliansfriheten är vår sista markering till vårt arv och vår tradition och kan 

motiveras med att den bidrar till den kollektiva säkerheten. Genom att förbli militärt 

alliansfritt förändras inte säkerhetsläget i vår del av Europa och Sverige anses producera 

säkerhet inom ramen för det gemensamma. Sverige kan genom vår militära alliansfrihet, 

utan att ta ställning, agera som medlare och förhandlare i konflikter och därmed bidra till 

den kollektiva säkerheten. Nuvarande statsminister, Stefan Löfven, stärker detta då han i sin 

regeringsförklaring 2014 säger att ”Den svenska militära alliansfriheten har tjänat vårt land 

väl. Den skapar en god grund för aktivt ansvarstagande för såväl egen som andras 

säkerhet.”145. Även här ses klara kopplingar till teorin om liberalism. 

5.2 RESULTAT ENLIGT REALISM 

Kopplingen till teorin om realism får inte lika stort utrymme som teorin om liberalism i 

undersökningens analys av empirin syftandes till att besvara forskningsfrågan. Realismen 

och dess ideologi blir mer framträdande i den del av empirin som är författad och 

kommunicerad 2015 respektive 2016. En bidragande orsak är den ökande globaliseringen 

där hotuppfattningar och säkerhetsläget snabbt ändrar utseende, karaktär och form och 

innebär en ökad sårbarhet genom att enskilda händelser snabbt kan få regionala eller 

globala effekter. I undersökningens tidsomfång, 2009 till 2016, har framför allt Ryssland 

kommit att påverka säkerhetsläget i vårt närområde och således vår säkerhetspolitik. Det 

vore naivt att säga att inte hotuppfattningen påverkar Sveriges valda säkerhetsstrategi och 

vilja att satsa på ett av sina maktmedel, Försvarsmakten. 

Regeringens kommunikation, via utrikespolitiska deklarationen 2016 samt 

försvarspropositionen 2015, ger teorin om realism mer utrymme och spårbarhet, men 

teorimodellen tillåts inte verka autonomt. Centralt enligt realismen vid studerandet av den 

utrikespolitiska deklarationen är försvarsförmågan. En starkare försvarsmakt förbättrar och 
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ökar säkerheten, stärker Sveriges röst, makt och inflytande i internationella organisationer 

och/eller institutioner. Som konstateras i försvarspropositionen från 2015 ska den nationella 

försvarsförmågan stärkas och vara trovärdig. Den militära alliansfriheten, om dess syfte är 

att på ett förnuftigt sätt bevara och skydda Sveriges nationella intressen, ger en koppling till 

realism. Kopplingen kan härledas till realismens uppfattning om att det inte går att lita på 

andra stater när mycket står på spel och konflikter trappas upp för då sätter stater sitt eget 

intresse och vinning i det främsta rummet. Fokusförskjutningen från internationella insatser 

till förmån för det nationella försvaret talar också för teorin om realism. Realismen påtalar 

vikten av att politiker i ett tidigt skede uppfattar hoten mot landet och att dessa förstörs i sin 

linda. För att uppfatta hot mot Sverige och våra intressen krävs en väl fungerande 

underrättelsetjänst. Vid analysen av empirin, försvarspropositionen från 2015, 

kommunicerar regeringen att försvarsförmågan och den svenska säkerhetspolitiken är 

beroende av en god försvarsunderrättelseförmåga och att satsningar ska ske inom detta 

område. Här kan till del teorin om realism härledas dock kommunicerar regeringen i samma 

dokument att Försvarsmakten ska ha denna förmåga själv och tillsammans med andra, alltså 

uppstår ånyo en växelverkan mellan valda teorier i undersökningen. 

Regeringens kritik mot FN och säkerhetsrådets maktlöshet i samband med konflikten i 

Ukraina och Syrien är intressant, sett ur teorin om realism. Regeringen konstaterar att 

regionala stormakter testar sin styrka mot andra stater, internationella organisationer och 

institutioner och lyckas. Den internationella och mest fundamentala organisationen för fred 

och säkerhet, FN, misslyckas och blir passiv, främst med anledning av användandet av veto i 

säkerhetsrådet, vilket motiveras enligt realism då ingen stat samarbetar internationellt om 

det inte gagnar den egna staten och dess intressen. Vidare konstaterar regeringen att det är 

troligt att instabiliteten i det internationella systemet ökar och därmed konkurrensen mellan 

stater, vilket kan härledas till realism och att det inte kan finnas någon makt ovanför staterna 

och deras intressen. 

Avslutningsvis konstaterar författaren att teorin om realism återfinns i de politiska 

förklaringskrafterna främst vid studier av nationella intressen och försvarsförmåga. Teorin 

ges inte utrymme att verka autonomt. Fördelen med teorin om realism är att den i 

korrelation till liberalism är mer konkret vilket gör att den är lättare att applicera och förhålla 

sig till. 
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5.3 HUR SKA RESULTATET FÖRSTÅS? 

Författaren konstaterar att den liberala teorin är mer dominerande i den valda empirin och 

har den tydligaste förklaringskraften till att Sverige verkar i politiska allianser och samtidigt 

väljer att vara militärt alliansfritt. Den realistiska teorin och dess ideologi finns alltjämt med, 

att Sverige och våra nationella intressen, vår historia och tradition är viktiga och direkt och 

indirekt påverkar oss i våra val och vårt agerande. Sverige har inte släppt sitt arv med 

neutralitetspolitiken fullt ut, landets egenintresse är och förblir viktigt, stundtals viktigare än 

dess åtaganden i det kollektiva. I den sistnämnda empirin konstateras att Sveriges satsning 

på en relevant militär förmåga faktiskt sker på bekostnad av möjligheten att verka i 

internationella insatser. Olyckligtvis definieras inte relevant militär förmåga mer än att den 

operativa effekten och krigsdugligheten ska höjas i våra krigsförband, men givet vilka hot, 

förutsättningar, uthållighet och med vilken önskad effekt?  

Resultatet av undersökningen ger avslutningsvis vid handen att båda teorierna återfinns i 

svensk säkerhetspolitik och våra säkerhetspolitiska val att verka i politiska allianser och vara 

militärt alliansfritt. Globaliseringen och dess påverkan på den svenska politiken, där 

distinktionen mellan inrikes- och utrikespolitiken inte längre är lika tydlig, bidrar till att båda 

teorierna återfinns och är nödvändiga. Den liberala teorin får mer utrymme, givet 

undersökningen och dess huvudfråga, men en växelverkan förekommer mellan teorierna.  

5.4 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Utmaningen med att applicera de valda teorierna på en nutida svensk säkerhets- och 

försvarspolitik är att båda teorierna förekommer i regeringens fastställda deklarationer och 

försvarspropositioner. Det finns influenser och inslag av båda teorierna. Den svenska 

traditionen och vår historia är viktiga för vårt land, vår folkvalda regering och dess folk. Det 

faktum att Sverige inte varit i krig och att vår militära alliansfrihet tjänat oss väl är inte lätt 

att politiskt argumentera bort eller ersätta. Hade Sverige delat historia och arv med våra 

nordiska grannländer, Norge och Danmark, hade kanske valet att lämna den militära 

alliansfriheten varit närmare tillhands men å andra sidan väljer vi militär alliansfrihet likt 

Finland och detta samarbete stärks dessutom. I den valda tidsperioden för undersökningen 

har Sverige haft två ideologiskt olika minoritetsregeringar. Regeringarna har genom sina 

olikheter och det förändrade säkerhetsläget haft olika fokus i sin valda politik. Den borgerliga 



Mj Stefan Haarala 2016-06-10 
HSU 16-18 
 

Sidan 47 av 51 
 

alliansen har nyttjat folkförankringen till ytterligare globalisering och drivit sin politik främst 

med fokus på det internationella, det globala. Den nuvarande regeringen fokuserar även den 

på den internationella arenan men det nationella och närområdet har mer fokus. Utöver 

skillnaden i ideologi återfinns det förändrade säkerhetsläget och dess krav på Sveriges 

säkerhetspolitiska linje. Den borgerliga alliansen använde inte benämningen militärt 

alliansfria i sin utrikespolitiska deklaration eller försvarsproposition, utan kommunicerade 

den valda solidaritetsförklaringen. Fokus för Försvarsmakten var den internationella arenan 

och det nationella, med en betoning på det internationella. Här ser författaren en tydlig 

koppling till det liberala synsättet att säkerhet byggs tillsammans med andra. En viktig 

iakttagelse här är tiden. År 2008 hade förvisso Ryssland invaderat Georgien men 

hotuppfattningarna var ändå inte tillnärmelsevis så påtagliga som de är idag mot norra 

Europa och Sverige. Här har författaren noterat att då hoten och hotuppfattningarna är mer 

diffusa och abstrakta får den liberala teorin mer utrymme, tillsammans tar vi ansvar, i 

gemenskap möter vi hoten. När hoten och hotuppfattningarna blir mer konkreta och 

påtagliga är fortfarande den liberala uppfattningen central men realismen blir tydligare och 

får mer utrymme.  

Förklaringen till detta är kanske inte så avvikande, genom vårt ställningstagande om 

solidaritetsprincipen så har vi inga militära förpliktelser eller för den delen garantier, och 

vårt ansvar för säkerheten startar med en nationell militär förmåga, alldeles oavsett om vi 

bygger säkerheten solidariskt eller enskilt. Sveriges ställningstagande att vara militärt 

alliansfritt förutsätter en försvarsmakt med tillräcklig förmåga att tillse att landet har valet 

att välja att vara militärt alliansfritt. En intressant iakttagelse givet valet att vara militärt 

alliansfritt är att staten har möjligheten att fatta självständiga beslut över hur statens 

maktresurser ska utvecklas och användas, statens vapensystem behöver inte standardiseras, 

infrastruktur såsom landningsbanor och hamnar behöver inte anpassas för andra än den 

egna staten. En återkommande del i undersökningens empiri är vikten av interoperabilitet, 

att i gemenskap med andra nationer kunna genomföra gemensamma operationer, i Sverige, 

men även utanför vårt territorium. 

Avseende Sveriges val att verka i politiska allianser så ses som tidigare förklarats en klar och 

tydlig koppling till teorin om liberalism. Sverige och vår säkerhetspolitik präglas starkt av en 

internationaliseringsprocess vars tyngdpunkt utgår från EU, Nato och andra internationella 
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organisationer och institutioner. Fortsättningsvis kommer relationen mellan valet att verka i 

politiska allianser och därigenom viljan att fortsatt utveckla den säkerhetspolitiska 

internationaliseringen i korrelation till det inrikespolitiska valet att vara militärt alliansfritt 

vara centralt att följa. 

Att teorierna stundtals har varit svåra att applicera på empirin, syftandes till att förstå de 

politiska förklaringskrafterna, ter sig kanske inte så konstigt. I den valda empirin för 

undersökningen förekommer en viss grad av generalisering, allmän och övergripande 

beskrivning samt tvetydighet, vad Sveriges säkerhetsstrategi är och vad den syftar till, på 

kort och på lång sikt. De olika regeringarna i den valda tiden för undersökningen använder 

olika värdeord för Sveriges val och strategi. EU, FN och Nato används frekvent, ibland som 

enskilda företeelser, ibland tillsammans. Sverige anses vara för en internationalisering och 

vårt främsta samarbete riktas i fokus mot EU och FN. Sverige genom utrikesdepartementet 

driver en feministisk politik och kandiderar påstridigt till att bli medlemmar i FN:s 

säkerhetsråd. Denna politik drivs parallellt med att försvarsdepartementet, genom vår 

försvarsminister, driver en realpolitik där Sverige kommer allt närmare Nato. Regeringen är 

åtminstone eniga i en uppfattning, Sverige ska fortsatt verka i politiska allianser men ska 

förbli militärt alliansfritt, i alla fall en stund till. 

5.5 REFLEKTION 

Undersökningen ger till del en förklaring till nutida svensk säkerhetspolitik och dess 

förklaringskrafter. Valet att applicera valda teorier på empirin har för författaren varit väldigt 

stimulerande och intressant och framför allt vidgat synsättet till Sveriges val och 

förhållningssätt. En återkommande iakttagelse är att det i regeringens deklarationer och 

propositioner finns viss tvetydighet omfattande motiv till fattade beslut och kommunicerade 

uppgifter och ambitioner. Hur ska tillexempel en trovärdig svensk militär förmåga förstås, 

vad ryms i begreppets definition, är solidaritetsförklaringen det nutida politiskt accepterade 

förhållningssättet för att på sikt ingå i en militär allians, hur kan den nuvarande regeringen 

tillsätta en expert som ska utreda samarbete och medlemskap men med restriktionen att 

utredningen inte ska utvärdera den militära alliansfriheten? 
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Den svenska politiken tycks influerad av båda teorierna för undersökningen. Innebär det att 

Sverige driver två säkerhetspolitiska linjer parallellt, eller att Sverige håller valmöjligheten 

öppen?  

5.6 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I denna undersökning har teorierna om liberalism och realism använts för att försöka 

klarlägga vilken teori som har den tydligaste förklaringskraften till Sveriges beslut att verka i 

politiska allianser och samtidigt vara militärt alliansfritt. Givet undersökningens resultat och 

slutsatser kan det konstateras att båda teorierna återfinns i nutida svensk säkerhetspolitik 

och svenska val. Ett förslag på vidare forskning är därför att, sett ur samma teorier, 

undersöka vilka politiska förklaringskrafter som betonas för att Sverige å ena sidan fortsatt 

ska vidmakthålla den militära alliansfriheten och vad som krävs för ett svenskt medlemskap i 

Nato. Ytterligare förslag på vidare forskning är att teoriprövande använda Graham Allisons 

teorier om drivkrafter och härvid undersöka vilka drivkrafterna är bakom Sveriges val att 

vara militärt alliansfritt, drivkrafterna till solidaritetsförklaringen och samarbetet med såväl 

EU som inom Nordefco. 
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