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Inledning 
1.1 Bakgrund 

Europas säkerhetspolitiska karta är efter kalla krigets slut fortfarande under 
omdaning. I diskussionen om EU som säkerhetspolitisk aktör går det inte att 
negligera det faktum att unionen för närvarande omfattar 15 medlemsstater, av 
vilka 11 är NATO-medlemmar och resterande fyra stater är alliansfria/neutrala. 
De nya medlemmar som kommer att antas till unionen kommer sannolikt redan 
vid inträdet att vara medlemmar i NATO. De alliansfria/neutrala staterna 
kommer att utgöra en liten minoritet i detta avseende. Vid sidan om NATO:s 
östutvidgning har EU också institutionaliserat sina säkerhetspolitiska 
ambitioner i form CFSP1 och ESDP2. Ingen av de alliansfria staterna har 
förvisso några förpliktelser att anpassa sina säkerhetspolitiska 
ställningstaganden gentemot NATO, men det har man däremot gentemot EU. 
Utvecklingen mot ett fördjupat samarbete fortgår. Genom att de 
alliansfria/neutrala staterna har accepterat Maastrichtfördraget och övriga avtal 
som berör det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet så har också de 
alliansfria/neutrala staterna tydligt visat att de är beredda att fullt ut ta del i 
utvecklingen av EU:s säkerhetspolitiska samarbete. Även om det 
säkerhetspolitiska samarbetets beslut ännu genomförs enligt 
koncensusprincipen så är det ett samarbete som förpliktigar. Stater som länge 
har värnat sin alliansfrihet och neutralitet har på tio år hamnat i en situation där 
de mer eller mindre anslutit sig till en säkerhetsgemenskap som för ett nära 
samarbete med NATO och som på sikt kan leda till ett europeiskt gemensamt 
försvar. Hur passar en policy om alliansfrihet ihop med ett EU-medlemskap 
som inte bara innebär deltagande i en gemensam utrikespolitik utan också i en 
gemensam säkerhets- och försvarspolitik? Kan alliansfria stater fortsätta en 
politik av alliansfrihet om de tar del i ESDP, och om de gör så kan de då 
betraktas som fullvärdiga medlemmar? Vid medlemskapsförhandlingarna för 
Finlands, Sveriges och Österrikes inträde i EU så hyste andra medlemmar 
tvivel huruvida militär alliansfrihet och ett EU-medlemskap, som det 
definierades i Maastrichtfördraget, var kompatibelt. Dessa tre staters 
utrikespolitiska ställningstaganden antogs kunna skapa problem för en framtida 
utveckling av en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Under 
medlemskapsförhandlingarna trycktes det därför särskilt på kravet att de 
alliansfria/neutrala staternas medlemskap i unionen innebär ett totalt åtagande 
mot unionens framsteg och målsättningar och att detta även inkluderade 
utrikes- och säkerhetspolitik.3 Denna förutsättning skapade naturligtvis ett 
tryck på de alliansfria/neutrala staterna att anpassa sig till det rådande politiska 
klimatet. Fram till idag har alla tre stater varit tvungna att hantera detta 
förändringstryck och successivt har också respektive policy för alliansfrihet 
och neutralitet omformulerats för att passa den nya säkerhetspolitiska 
situationen i Europa.  

                                                 
1 Common Foreign Security Policy (CFSP). 
2 European Security and Defence Policy (ESDP), även benämt CESDP där C står för Common 
3 Hanna Ojanen, Gunilla Herolf och Rutger Lindahl, Non - Alignment and European Security 
Policy (Helsingfors: Ulkopoliittinen instituutti - The Finnish Institute of International Affairs, 
2000), s. 1-2. 
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Den första januari 1995 blev Finland, Sverige och Österrike medlemmar i den 
Europeiska Unionen. En gemensam startpunkt där dessa tre stater hade samma 
beslutsunderlag och samma krav på anpassning till den nya europeiska 
säkerhetspolitiken. Åtta år senare, 2001, har viktiga steg mot en gemensam 
utrikes och säkerhetspolitik tagits. En europeisk säkerhets- och försvarspolicy 
har institutionaliserats. Under år 2001 utgav de tre staterna officiella dokument 
som var, och i Sveriges fall som kunde betraktas som, säkerhetspolitiska 
doktriner som talade om nya utmaningar och nya sätt att säkerhetspolitiskt 
förhålla sig till omgivningen. Föreliggande uppsats behandlar det 
utvecklingsläge som rådde vid tidsperioden runt år 2001 och några av de 
centrala inrikespolitiska faktorer som kan utöva stabiliserande påverkan på 
utvecklingen. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera ett urval av 
betydelsefulla inrikespolitiska faktorer som, inom angiven tidsram, kan antas 
påverka utvecklingen av nationella säkerhetspolitiska ställningstaganden 
rörande fördjupat säkerhets- och utrikespolitiskt samarbete inom EU, 
alliansfrihet och neutralitet för Finland, Sverige och Österrike. Inom ramen för 
syftet ingår en ambition att analysen skall leda till att möjliga orsaker till 
samstämmighet eller olikhet i de nationella utvecklingstendenserna kan 
presenteras. Undersökningen skall också utvisa i vilken mån staterna, när det 
gäller analyserad inrikespolitisk påverkan, kan betraktas utgöra en enhetlig 
grupp av stater. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur kan politiska deklarationer, vanemässiga faktorer, nationella 
investeringar, befolkningens stöd respektive opposition och partipolitiska 
ställningstaganden antas påverka utvecklingen mot en säkerhetspolitik som i 
större utsträckning bygger på en gemensam europeisk säkerhet och/eller 
NATO-anslutning med ett därtill kopplat avskaffande av alliansfrihet och 
neutralitet? 

- Vilka är de eventuella skillnaderna mellan de tre undersökta staterna i 
meningen av hur de undersökta inrikespolitiska faktorerna kan antas påverka 
säkerhetspolitiska ställningstaganden rörande alliansfrihet och neutralitet? 

1.4  Teorianknytning 

I föreliggande uppsats har Kjell Goldmanns teori4 om de faktorer som 
stabiliserar eller destabiliserar utrikespolitik använts som teorikoppling. 
Kopplingen är stark i den meningen att Goldmanns teori på ett mycket direkt 
vis har applicerats på uppsatsens problemställningar och spelat stor roll både 
som strukturgivare i undersökningen och som förklaringsmodell för de 
stabiliserande faktorer som påverkar en politik som befinner sig under ett 
förändringstryck. Goldmann menar att en förd politik ibland hamnar under ett 
förändringstryck beroende på störningar i form av allmänt förändrade 
förhållanden, negativ kritik eller annan oväntad händelse. Stabiliserande 
                                                 
4 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988). 
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faktorer minskar den förda politikens känslighet för ett sådant förändringstryck. 
Teorins kärna utgörs just av en beskrivning över stabiliserande faktorer, 
”stabilizers”, vilka indelas i huvudgrupperna aktörsspecifika och universella 
faktorer. De aktörsspecifika faktorerna indelas i sin tur i politiska och 
administrativa. Föreliggande undersökning behandlar några av de centrala 
politiska faktorerna. 

1.5 Undersökningsmetod 

1.5.1 Allmänt om undersökningens uppläggning 
Undersökningen som helhet utgör en komparativ studie, där analysenheterna är 
stater i form av Finland, Sverige och Österrike. Ambitionen har varit att 
huvudsakligen använda de undersökningsmetoder och den typ av empiriskt 
källmaterial som rekommenderats av Kjell Goldmann i dennes 
operationalisering av den i uppsatsen använda teorin.  

För alla tre staterna undersöks ett antal inrikespolitiska faktorer, som verkar för 
att hämma avvecklingen av alliansfrihet och/eller neutralitet. Avslutningsvis 
diskuteras huruvida staterna skiljer sig åt eller överensstämmer vad gäller dessa 
stabiliserande faktorer. 

1.5.2 Undersökningsmetoder för respektive delundersökning 

Politiska deklarationer inom ramen för institutionalisering 
Undersökningen omfattar huvudsakligen officiella dokument utgivna under 
samma tidsperiod i alla undersökta stater. Undersökningen av dokumenten har 
genomförts enligt ett induktivt arbetssätt följt av en systematisk analys. Detta 
har inneburit att målinriktat läsa dokumenten i syfte att utarbeta markörer som 
svarar mot uppsatsens frågeställningar. När dessa identifierats har en 
systematisk undersökning gjorts i syfte att under respektive markör samla de 
officiella uttalanden som svarar mot markören. Därefter har slutsatser dragits 
avseende hur respektive markör kan antas utgöra en stabiliserande faktor inom 
ramen för den övergripande stabiliserande faktorn institutionalisering. 

Följande markörer användes:5 

Fortsatt alliansfrihet och/eller neutralitet  

(Starka uttalanden för fortsatt alliansfrihet/neutralitet kan antas utgöra en 
stabiliserande effekt på den förda säkerhetspolitiken.) 

Fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inom EU  

(Svaga uttalanden för ett sådant fördjupat samarbete antas utgöra en 
stabiliserande effekt på alliansfriheten/neutraliteten.) 

En framtida gemensam försvarslösning inom EU  

                                                 
5 Ambitionen har varit att hålla antalet markörer på en så fåtalig nivå som möjligt. Ett första 
skäl är att markörerna ofta nämns tillsammans i ett sammanhang och beror av varandra. Det 
kan till exempel vara svårt att beskriva ett eventuellt NATO-medlemskap som en isolerad 
företeelse då detta har direkta implikationer på alliansfriheten och neutraliteten. Ett andra skäl 
är att undersökningen kan tendera att bli alltför omfattande, svåröverskådlig och i värsta fall 
fragmentarisk. Bedömningen är att de markörer som tagits fram väl svarar mot innehållet i det 
empiriska materialet och också mot de övergripande frågeställningar som uppsatsen ställer.  
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(Uttalanden som motsäger detta kan antas ha en stabiliserande effekt på den 
förda säkerhetspolitiken, då en sådan försvarslösning på sikt skulle göra 
alliansfriheten omöjlig, särskilt om den gemensamma försvarslösningens syfte 
är att också ersätta de nationella försvaren. Uttalanden som å andra sidan 
förordar detta kan antas ha en direkt destabiliserande effekt på förd politik.) 

Samarbete med säkerhetsskapande organisationer vid sidan om NATO och EU 

(Uttalanden som förordar den nationella dimensionen och ett internationellt 
samarbete som begränsas till ett fåtal organisationer kan antas utgöra en 
stabiliserande effekt på förd politik. Denna markör antas utgöra den som i 
minst utsträckning stabiliserar den förda politiken och som i minst utsträckning 
svarar mot uppgiftens frågeställningar.) 

Fördjupat samarbete alternativt medlemskap i NATO 

(Uttalanden som motsäger detta kan antas ha en direkt stabiliserande effekt på 
den förda säkerhetspolitiken, i meningen att förordande av medlemskap i en 
militär allians omöjliggör en alliansfri och/eller neutral säkerhetspolitisk 
handlingslinje. Uttalanden som å andra sidan förordar detta kan antas ha en 
direkt destabiliserande effekt på förd politik.) 

Nationens säkerhetspolitiska dimensioner 

(Uttalanden som förordar endast den nationella dimensionen avseende statens 
säkerhet kan antas utgöra en stabiliserande effekt på den förda politiken. 
Uttalanden som till exempel; ”Europas säkerhet är odelbar”, ”statens säkerhet 
har två dimensioner, en internationell och en nationell”, kan antas på sikt 
innebära en minskad stabiliserande verkan på alliansfrihet och/eller neutralitet.) 

Vana inom ramen för institutionalisering 

Denna delundersökning beskriver kortfattat under vilka förutsättningar som 
respektive stats alliansfrihet och neutralitet har formulerats, omformulerats och 
inte minst påverkat den nationella självbilden. Undersökningen syftar till att ur 
ett historiskt material kunna dra relevanta slutsatser avseende nationella 
särdrag vilka kan antas leda till en värdering av den stabiliserande effekt som 
vanan har på respektive stats säkerhetspolitiska linje. 

Investeringar inom ramen för institutionalisering 

Undersökningen har bestått i att i offentliga dokument och rapporter rörande 
försvarsreformer och försvarsfakta, systematiskt söka efter tecken på att de 
undersökta staterna har genomfört eller genomför förändringar av det militära 
försvaret i syfte att anpassa sig till Europas nya säkerhetspolitiska situation. 
Denna situation kan antas kräva ett mer modernt och flexibelt försvar som vid 
ökad militär integration kan samverka med andra staters förband. I grunden 
ligger ett antagande om att en stabiliserande faktor för fortsatt alliansfrihet och 
neutralitet för en stat utgörs av att den förfogar över en förtroendeingivande 
militär makt med stor numerär (försvara hela landet, värnpliktssystem) och 
försvarssystem som är anpassade för försvar av det egna territoriet och som 
också i hög grad är anpassade till den nationella försvarsstrukturen.  

Viktiga markörer för att bekräfta att antagandet gäller för de undersökta 
staterna har induktivt befunnits vara; försvarsreformer som helhet, NATO-
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anpassning, nedläggning av fasta försvarssystem, minskad numerär, 
anskaffning av nya system som medger strategisk förflyttning men också 
betoning på ökad rörlighet för alla typer av förband och ökad fokusering mot 
krishanteringskapacitet.  

Opinion avseende stöd respektive opposition inom ramen för den stabiliserande 
faktorn stöd 

Även i denna delundersökning har ett induktivt arbetssätt använts i syfte att i 
ett flertal opinionsundersökningar finna markörer som opinionsmässigt kan 
antas utöva påverkan på de undersökta staternas säkerhetspolitiska 
ställningstaganden rörande alliansfrihet och neutralitet. De markörer i form av 
frågeställningar, inom ramen för EU-gemensamma opinionsundersökningar, 
som befunnits vara relevanta är: 

- Skall beslut rörande försvarspolitik fattas inom EU, nationellt 
parlament eller NATO? 

- Anser du att beslut rörande försvar skall fattas av nationella regeringar 
eller tillsammans inom EU? 

- Skall EU ha en gemensam försvars- och säkerhetspolitik? 

De markörer i form av frågeställningar, inom ramen för nationella 
opinionsundersökningar, som befanns vara relevanta lyder: 

- för/mot fortsatt alliansfrihet/neutralitet? 

- för/mot medlemskap i NATO? 

- För/mot gemensamt militärt försvar inom EU? 

Undersökningarna följs upp med en sammantagen systematisk analys av stöd 
respektive opposition, med målsättningen att det skall framgå i vilken mån 
omfattningen kan verka stabiliserande för en stats säkerhetspolitiska linje.  

Partipolitiskt stöd respektive substantiellt avstånd mellan partipolitiskt stöd och 
opposition inom ramen för den stabiliserande faktorn stöd 

Även denna delundersökning tar avstamp i Goldmanns teori, i meningen att 
man som indikator på hur denna faktor påverkar utvecklingen bör betrakta stöd 
och opposition som två skilda variabler.6 Undersökningen har inneburit att 
först och främst klargöra vilka partier som utgör de dominerande i respektive 
undersökt stat. Det avgörande kriteriet har varit huruvida partiet finns 
representerat i riksdagen eller inte. Därefter har ånyo ett induktivt arbetssätt 
använts i syfte att i partiprogram, officiella hemsidor och officiella uttalanden 
av höga partifunktionärer/ministrar, finna markörer för den officiella 
partimässiga synen på fortsatt alliansfrihet och neutralitet. De markörer som 
befanns vara relevanta lyder: 

- för/mot medlemskap i NATO? 

- för/mot fortsatt alliansfrihet/neutralitet? 

                                                 
6 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 49. 
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Om ett parti officiellt uttalat stöd för ett NATO-medlemskap har detta också 
tolkats som en vilja att avskaffa alliansfriheten/neutraliteten. 
Undersökningarna följs upp med en sammantagen systematisk analys av stöd 
respektive opposition som utvisar huruvida såväl stödets som oppositionens 
storlek kan antas verka stabiliserande för en stats säkerhetspolitiska linje av 
alliansfrihet och/eller neutralitet. 

1.6 Avgränsningar 

1.6.1 Val av i uppsatsen undersökta stater 
Valet att undersöka Sverige, Finland, Österrike har gjorts av följande skäl: 

– Staterna har alla deklarerat sig vara alliansfria och neutrala. 

– Staterna blev samtidigt, 1995, medlemmar i EU och kunde före sin ansökan 
ta ställning till Maastrichtfördraget som utgjorde en god kompassnål för var 
EU var tänkt att utvecklas mot när det gäller samarbete på det 
säkerhetspolitiska området. Detta skäl diskriminerar Irland som 
undersökningsobjekt. 

1.6.2 Val av uppsatsens tidsomfattning 
Ett första skäl till att perioden runt år 2001 har valts utgörs av att alla 
undersökta stater under år 2001 utger officiella dokument som tydligt markerar 
en förändring avseende förhållandet till alliansfrihet och neutralitet. Österrike 
utger till exempel en helt ny säkerhetspolitisk doktrin för första gången sedan 
år 1975. Finland utger ett så kallat ”White Paper” omfattande Finlands 
säkerhetspolitiska handlingslinje och Sverige genomför den första större 
omarbetningen av den svenska säkerhetspolitiska handlingslinjen efter den så 
kallade ”neutralitetsdoktrinen”.  

Ett andra skäl utgörs av att Nice-fördraget undertecknades i februari 2001. 
Nice-fördraget kan betraktas som en milstolpe när det gäller det 
säkerhetspolitiska samarbetet inom EU, inte minst för att det stärker EU:s 
kapacitet för krishantering, klargör EU:s relationsskap med WEU och 
institutionaliserar ESDP.7 

1.7 Värdering av källmaterial 

Undersökningen omfattar såväl primär- som sekundärmaterial, där avsikten har 
varit att i största möjliga utsträckning använda primärmaterial. Då 
undersökningen består av ett flertal delundersökningar så har källmaterialet 
blivit omfattande. Den del av källmaterialet som kan betraktas vara centralt ges 
en närmare belysning nedan. Rent generellt har ambitionen varit, i syfte att nå 
en så hög källkritisk standard som möjligt, att i största möjliga omfattning 
använda officiella källor i form av doktriner, rapporter, officiella tal, officiella 
undersökningar. Information från tidningsartiklar och liknande har bara 
använts som kompletterande material där det har befunnits vara passande. 
Ambitionen har också varit att allt källmaterial, om möjligt, ska vara samtida 
och från tidsperioden runt år 2001. Denna ambition har lyckats i de allra flesta 

                                                 
7 Franz Kernic, Jean Callaghan och Philippe Manigart, Public Opinion on European Security 
and Defence: A Survey of European Trends and Public Attitudes Toward CFSP and ESDP 
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002), s. 122. 
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fall med några få undantag, bland annat härrör något av de undersökta 
partiprogrammen från år 2003. Dessa enstaka fall antas inte påverka 
undersökningen negativt utan snarare tvärtom, undersökningen hade blivit 
ofullständig utan dessa källor. Ytterligare en ambition har varit att det skall 
råda balans i omfattning och kvalité, ur ett källkritiskt perspektiv, mellan det 
empiriska materialet för respektive undersökt stat. Här konstateras att 
källmaterialet varit något mer omfattande för Finland och Sverige i förhållande 
till Österrike. I uppsatsens mest omfattande undersökning, ”Politiska 
deklarationer” så är bedömningen att källmaterialet varit källkritiskt jämställt. I 
denna undersökning utnyttjades, för respektive stat, främst följande material 
(för närmare beskrivning se källförteckning): 

Finland: Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets redogörelse till 
riksdagen 
Officiella tal av Finlands stats- och försvarsminister från tidsperioden 
runt 2001  
 

Sverige: Regeringens proposition ”Fortsatt Förnyelse av Totalförsvaret” 2001 
Försvarsberedningens rapport ”Gränsöverskridande Sårbarhet – 
Gemensam Säkerhet”, 2001 
Försvarsberedningens rapport ”Ny Struktur för ökad säkerhet – 
nätverksförsvar och krishantering”, 2001 
Regeringen, Utrikesdeklaration 2001 och 2002 
Regeringen, regeringsförklaring 2001 
Regeringen, Sveriges säkerhetspolitiska handlingslinje, 2002 
Officiella tal av Sveriges utrikes- och försvarsminister från tidsperioden 
runt 2001 
 

Österrike: Bundeskanzleramt ”Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin 
beschlossen”, 2001 
Bundeskanzleramt ” Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin, Analyse-
Teil”, 2001 
Federal Ministry for Foreign Affairs, ”The Austrian Foreign Policy 
Yearbook”, 2001 
 

Finland och Österrike utgav år 2001 säkerhetspolitiska doktriner som ur ett 
källkritiskt perspektiv kan antas vara jämlika. För att svara upp med 
motsvarande material för Sveriges del så ställdes en direkt fråga till 
Utrikesdepartementet om vilket material som kunde vara lämpligt, se bilaga 1. 
Utrikesdepartementet svarade genom att ange ett flertal dokument som 
sammantaget kan anses svara mot det österrikiska och finländska 
källmaterialet. Undersökningen avseende Sverige omfattar, för den aktuella 
tidsperioden, alla de dokument som utrikesdepartementet förordar.  

Som kompletterande källmaterial för respektive undersökt stat har den årliga 
säkerhetspolitiska information som varje nation inrapporterat till OSSE, 
Wiendokumentet, använts.8  

                                                 
8 Dokumenten för respektive stat återfinns i källförteckningen under punkten övrigt. 
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I undersökningen av opinionsmässigt stöd respektive opposition för 
alliansfrihet/neutralitet har huvudsakligen opinionsundersökningar använts. I 
syfte att nå en hög källkritisk standard så tar undersökningen hänsyn till ett 
flertal opinionsundersökningar både nationellt genomförda och sådana som är 
genomförda i EU:s regi, Eurobarometer. Sammanfattade slutsatser har dragits 
utifrån det sammanvägda resultatet av opinionsundersökningarna vilket kan 
antas öka relevansen i de slutsatser som grundas på opinionsundersökningar. 
När det gäller de nationella opinionsundersökningarna som behandlat 
frågeställningar om framförallt alliansfrihet och neutralitet så har två 
undersökningar per undersökt stat utgjort grunden.  

Sammanfattningsvis konstateras att källmaterialet är omfattande, visar stor 
bredd och generellt håller hög källkritisk standard. 

1.8 Definitioner 

Alliansfrihet – avser i uppsatsen militär alliansfrihet 

Säkerhetspolitik - räknas som del av utrikespolitiken och har traditionellt sett 
som huvudmål att säkra politisk och territoriell suveränitet. En fortfarande 
aktuell definition av säkerhetspolitik som svarar mot den traditionella synen 
lyder: 

”Nationell säkerhetspolitik är den 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.” 9 

Emellertid har utvecklingen efter andra världskriget i allmänhet och 1980-talet 
i synnerhet visat att säkerhetsagendan bör utökas till att omfatta även andra 
områden. I alla de undersökta staternas officiella dokument påpekas vikten av 
att ta hänsyn till det ”vidgade säkerhetsbegreppet”.  Detta begrepp 
presenterades första gången när Barry Buzan i början av 80-talet publicerade 
sin bok People, States and Fear.10 I boken argumenterar Buzan för en tematisk 
utvidgning av säkerhetsaspekterna som dittills endast omfattat den militära 
aspekten. De nya hotaspekterna skall enligt Buzan relateras till staten även om 
den nya säkerhetspolitiska kontexten innebär att statscentreringen i 
säkerhetstänkandet minskar. Buzan hävdar vikten av att idag kunna referera 
säkerhetsfrågor till såväl stater, regionala och internationella system, som till 
individer. Staten kommer även fortsättningsvis utgöra den viktigaste 
makrostrukturen för hantering av hotbilder, men det går inte att komma ifrån 
att ekologiska katastrofer inte känner några nationsgränser, att inomstatliga 
konflikter kan sprida sig till regioner både i form av väpnat angrepp och 
flyktingströmmar. Buzan menar också att statens och individens uppfattning 
om säkerhet kan skilja sig väsentligt. Men när vi diskuterar individens säkerhet 
                                                 
9 Nils Andrén, Säkerhetspolitik: Analyser och tillämpningar (Stockholm: Norstedts Juridik, 
1997), s. 12-15. 
10 Barry Buzan, People, States & Fear: An agenda for international security studies in the 
post-cold war era (2a uppl.), (Harlow: Pearson Education Limited, 1991), s. 116-134. Kapitlet 
i denna bok beskriver mer utförligt innebörden av olika säkerhetshot inom ramen för de fem 
aspekterna. En mer översiktlig beskrivning står också att finna i Lisbeth Aggestam, Kjell 
Engelbrekt, Charlotte Wagnsson och Mike Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), s. 25. 
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är staten ändå central när det gäller hur hoten uppfattas och vilka konsekvenser 
de får. 
Den militära hotaspekten omfattar spelet mellan staternas offensiva och 
defensiva kapacitet och deras uppfattning om andra staters intentioner. 
Den politiska hotaspekten avser hot mot den organisatoriska stabiliteten hos 
staten och den ideologi som ger dess legitimitet. 
Den ekonomiska hotaspekten avser hot mot statens tillgång till resurser, 
finansiella instrument och marknader, som behövs för att upprätthålla 
tillräcklig välfärd och makt.  
Den samhälleliga hotaspekten innebär hot mot upprätthållandet av traditionella 
mönster för språk, kultur, religiösa och nationella identiteter och seder. 
Den ekologiska hotaspekten innebär hot mot bibehållandet av en lokal och 
global biosfär, grunder för all mänsklig aktivitet. 
 
Definitionen av säkerhetspolitik, inom ramen för denna uppsats, kan alltså i 
grunden antas utgöras av Andréns traditionella definition.  

Det bör dock tilläggas att det vidgade säkerhetsbegreppet blivit allt mer 
tongivande vid diskussioner rörande europeisk säkerhetspolitik, varför Buzans 
beskrivning av nya hot och aktörer kan bidra till att öka förståelsen för den nya 
säkerhetspolitiska kontexten i Europa.11 

1.9 Disposition 

Uppsatsen indelas i sju huvuddelar som vardera har en specifik inriktning. Den 
första delen behandlar de problemställningar som skall undersökas och hur det 
empiriska materialet skall behandlas avseende de undersökningsmetoder som 
används och hur det empiriska materialet värderas. Uppsatsens andra del 
omfattar en relativt bred beskrivning av uppsatsens teoribakgrund. Den tredje 
delen utgör ett försök att definiera uppsatsens nyckelbegrepp alliansfrihet och 
neutralitet. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning som 
dels skapar förståelse för relevansen i uppsatsens frågeställningar och dels 
skapar förståelse för skillnader mellan nationella förutsättningar hos de 
undersökta staterna. Uppsatsens fjärde del utgör den egentliga undersökningen 
och här ligger också uppsatsens tyngdpunkt. Genom att undersökningen består 
av flera delundersökningar så görs analysen fortlöpande och avslutas i 
uppsatsens femte del med en uppsummering av de huvudsakliga 
undersökningsresultaten. Uppsatsens sjätte del utgörs av en kortare avslutande 
konklusion som syftar till att besvara de övergripande frågeställningarna. 
Avslutningsvis genomförs i uppsatsens sjunde del en kortfattad värdering 
avseende teori och undersökningsmetod. 

1.10 Antaganden 

I uppsatsen antas att Goldmanns teori kan användas både för att analysera 
utrikes- och säkerhetspolitik. Säkerhetspolitik har i allt större utsträckning 
blivit en integrerad del i utrikespolitik, särskilt med hänsyn taget till att 
säkerhetsbegreppet har vidgats till att omfatta såväl fler aktörer och såväl fler 

                                                 
11 Förhållandet mellan den traditionella definitionen av säkerhetspolitik och beskrivningen av 
det vidgade säkerhetsbegreppet belyses bland annat av; Svante Karlsson, Freds- och 
konfliktkunskap (3e uppl.), (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 41-58. 
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politikområden vid sidan om det klassiskt militära området. Säkerhet är idag ett 
så vittgående begrepp att det blivit svårt att åtskilja vad som är säkerhetspolitik 
och utrikespolitik.12 

2 Teoretisk infallsvinkel 
2.1 Introduktion till den teoretiska analysmodellen 

En mängd faktorer är betydelsefulla avseende om en specifik säkerhetspolitik 
skall bestå eller förändras. Professor Kjell Goldmann har i sin bok Change and 
Stability in Foreign Policy - The problems and Possibilities of Détente13 skapat 
en teori för hur stabiliteten i en utrikespolitik påverkas. Själva kärnan i teorin är 
en inventering av det han benämner ”stabilizers”14, stabiliserande. Dessa 
faktorer tenderar att hämma förändringar i utrikespolitik även om det finns ett 
uttalat tryck för förändring. Ett av Goldmanns uttalade syften med checklistan 
har varit att ge ett praktiskt verktyg med vilket man, med en begränsad men 
ändå systematisk ansats, kan undersöka huruvida en politik är känslig eller 
okänslig för förändringstryck.15  

2.1.1 Ett grundläggande ramverk för analys  
En given förutsättning är att en förändring av en förd politik i regel inte är 
något som sker ”ad hoc”, utan en förändring har källor som i sin tur ger upphov 
till processer, vilka i förlängningen kan resultera i en förändrad politik. 
Goldmann bekymrar sig inte i någon högre utsträckning om källorna till en 
förändring utan istället för de stabiliserande faktorer som aktiveras när en 
politik utsätts för ett förändringstryck. Stabiliserande faktorer är i funktion dels 
mellan källor till förändring och de beslutsprocesser som källorna kan ge 
upphov till och dels mellan beslutsprocesserna och den förändrade politik som 
beslutsprocesserna ger upphov till. Goldmann menar att det går att urskilja tre 
källor till förändring av en politik. Den första utgörs av förändringar av 
omgivande förutsättningar som skapar tryck mot anpassning. Den andra utgörs 
av att politiken i sig är en källa till förändring i och med att den utsätts för 
negativ kritik. Detta kan betraktas som bildning för en förd politik. Den tredje 
utgörs av vad Goldmann kallar för restfaktorer.16 

Politik 

Att definiera politik är viktigt inte minst när det gäller val av empiriskt 
primärmaterial. Om avsikten till exempel är att undersöka huruvida en politik 
har förändrats, så är det viktigt att klart definiera vad som konstituerar politiken 
i form av vad som deklareras eller i form av vad som verkligen görs. 
                                                 
12 För vidare studier av det vidgade säkerhetsbegreppet hänvisas till: Barry Buzan, People, 
States & Fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era (2a uppl.), 
(Harlow: Pearson Education Limited, 1991), och för utnyttjandet av Goldmanns teori för 
undersökning av säkerhetspolitiska ställningstaganden till: Knut Henry Thorvaldsen, Russland 
- fortsatt en trussel for Norge etter den kalde krigen? (Stockholm: Försvarshögskolan, 
Strategiska Institutionen, C-uppsats FHS 19 100:1034, 2001), s.13. 
13 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 7. 
14 Översätts härefter i uppsatsen till ”stabiliserande faktorer”. 
15 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), Introduction. 
16 Ibid., s. 5-6. 
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Goldmanns teoretiska modell är avsedd att användas för olika former av politik 
som i grunden kan definieras enligt följande:17 

Definition 1 – Politik: En agents handlingslinje i förhållande till ett objekt. 

Definition 2 – Handlingslinje: Agenten gör Alfa när situationen Beta uppstår. 
Situation Beta uppstår mer än en gång eller ett begränsat antal gånger. 

”Objekt” har lagts till i definition 1 i syfte att klargöra att politik berör antigen 
ett specifikt område, t.ex. ”handelspolitik”, eller agentens relation till någon 
annan aktör, t.ex. en agents ”mellanösternpolitik”.  Sammantaget visar D1 och 
D2 att en politik är knuten till en aktör och består av en handlingslinje. En 
underklass till politik är ”verbaliserad politik” som Goldmann definierar enligt 
följande: 

Definition 3 – Verbaliserad politik: En handlingslinje som en aktör deklarerar 
att denne följer eller kommer att följa avseende ett objekt. 

Definition 4 – Icke verbaliserad politik: En handlingslinje som till facto följs av 
en agent avseende ett objekt. 

Den verbaliserade politiken kan endast identifieras med studiet av en agents 
deklarationer. Föreliggande uppsats avser i huvudsak undersöka verbaliserade 
säkerhetspolitiska ställningstaganden. 

Goldmann konstaterar att verbaliserad och icke verbaliserad politik är olika 
fenomen. De kan existera oberoende av varandra men det kan också finnas 
tillfälliga relationer mellan de båda. Program och doktriner kan leda till ett 
verkligt agerande och ett agerande kan leda till program och doktriner. Det är 
osannolikt att korrelationen mellan program och verklighet är perfekt men det 
är också osannolikt att den inte existerar.18 

Sammansättning av det politiska systemet 

Omprövning hos en organisation behöver inte betyda att individer omprövar 
något. En organisation kan ”tänka om” genom att byta de makthavande. De nya 
makthavarna kan ha idéer som avviker från sina föregångare. Ledarskapet kan 
alltså spela en framträdande roll för en politisk förändring men måste med 
nödvändighet inte göra det.19 

Politiska förutsättningar 

För att underlätta studiet av förutsättningarna för politiken så antar Goldmann 
att ett objektivt förnuftsmässigt förhållande råder angående förutsättningar i 
omgivningen, där den förda politiken är en rationell och logisk respons på 
dessa förutsättningar. En förändring i objektivt relevanta förutsättningar skapar 
ett förändringstryck på den förda politiken.  

Relevanta förutsättningar kommer inte bara att variera från politikområde till 
politikområde utan också mellan olika forskare. Bestämningen av något som en 
förutsättning för politiken kommer i hög utsträckning att vara en fråga om 

                                                 
17 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 7-10. 
18 Ibid., s. 10. 
19 Ibid., s. 13. 
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analytiskt perspektiv eller preferens. För att neutralisera dessa effekter menar 
Goldmann att forskare mer skall fokusera kring de stabiliserande faktorer som 
hämmar förändringsprocesserna vid ett rådande förändringstryck.20 

Restfaktorer 

Restfaktorer inkluderar alla företeelser som kan initiera en förändring av förd 
politik men som inte kan hänföras till förändringar av förutsättningar eller 
negativ kritik. Goldmann menar att det inte är meningsfullt att teoretisera om 
restfaktorer genom att vår förmåga att prediktera förändringstryck inom detta 
område är begränsat.  

Stabiliserande faktorer 

De stabiliserande faktorerna utgör själva kärnan i Goldmanns ramverk för 
analys.  Goldmann antar att frånvaron av stabiliserande faktorer skulle göra en 
politik synnerligen känslig för nya förutsättningar, negativ kritik och 
restfaktorer. Stabiliserande faktorer kan helt blockera en förändring eller 
reducera omfattningen av förändringen eller försena en förändring.21  

2.2 Översiktlig presentation av stabiliserande faktorer 

2.2.1 Allmänt 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de politiska stabiliserande faktorer 
som, enligt Goldmann, verkar vid säkerhets-/utrikespolitik.  

Goldmann har som en del av sin teori valt att beskriva politisk stabilisering 
som en process där de olika stabiliserande faktorerna över tiden har en förmåga 
att förstärka eller försvaga andra stabiliserande faktorer enligt ett särskilt 
mönster.22 Föreliggande uppsats behandlar inte denna process, varför också 
beskrivningen utelämnas. 

Goldmann benämner sin inventering av stabiliserande faktorer som preliminär 
och lämnar en öppen dörr för att kunna utveckla teorin och tillföra 
stabiliserande faktorer.  

Ett första antagande som måste göras för att teorin skall gälla är att en given 
störning - förändrade förutsättningar, negativ kritik eller restfaktorer – och 
stabiliteten hos en politik är en funktion av känslighet mot omgivande miljö, 
tillgång på alternativ politik och kostnader för förändring av en politik (se bild 
3). Om förändrade förutsättningar eller negativ kritik skall förändra en politik 
så måste förändringen/kritiken dels uppfattas och dels befinnas skapa ett 
kritiskt läge. Om en förändring skall övervägas så måste det finnas en 
alternativ politik och om en alternativ politik skall väljas så måste nackdelarna 
vara mindre än fördelarna. Stabiliserande faktorer avgör hur känsligt det 
politiska systemet är mot sin omgivning, i vilken utsträckning som alternativ är 
tillgängliga och hur kostsamma alternativen är.23  

                                                 
20 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 14. 
21 Ibid., s. 15-16. 
22 Ibid., kapitel 3 ”Policy Stabilization as a process”. 
23 Ibid., s. 26. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats FHS 19 100:2027           
ChP 01-03, Avd 3 03-07-21 Sidan 15 av 72 
Örlkn Stefan Pettersson 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

I inventeringen i bild 3 listas tretton faktorer som alla kan anses påverka 
känslighet, alternativ och/eller kostnader. Av bilden framgår också att 
kostnader påverkar tillgängligheten på alternativ. Ju större kostnaderna är för 
en förändring desto mindre är sannolikheten att förplanerade alternativ 
existerar. I figuren har de stabiliserande faktorerna grupperats i fyra kategorier. 
”Administrativa” stabiliserande faktorer identifieras genom att undersöka 
strukturen och arbetssätten i det byråkratiska systemet. ”Politiska” 
stabiliserande faktorer identifieras genom att studera hur inrikespolitiken 
påverkar utrikespolitiken. ”Kognitiva” stabiliserande faktorer kan återfinnas 
inom ramen för de övertygelser på vilka en politik grundas. ”Internationella” 
stabiliserande faktorer berör en stats externa relationer.24 För ytterligare 
beskrivning av stabiliserande faktorer utöver de politiska så hänvisas till 
Goldmann.25 

Bild 1: Stabiliserande faktorer enligt Goldmanns modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Källa: Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy - The problems and Possibilities of 
Détente, s.27 

2.2.2 Politiska stabiliserande faktorer 
Politiska stabiliserande faktorer utgör en samlande benämning för de faktorer 
av inrikespolitisk karaktär som skyddar mot ett förändringstryck av 
utrikespolitiken. Goldmann betonar att inrikespolitik i det här avseendet endast 
behandlar hur inrikespolitiska faktorer utgör en del av kampen om makt och 
ledarskap och då särskilt vilka effekter denna kamp skapar avseende 
stabiliteten i utrikespolitiken.26 Goldmann hävdar att tre dimensioner av 
                                                 
24 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 26. 
25 Ibid., Kapitel 2. 
26 Ibid., s. 39. 
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säkerhetspolitikens integrering i inrikespolitiken kan anses vara tämligen 
självklara:27 

• Den politiska vikten av institutionalisering, eller med andra ord i vilken 
omfattning som en regering har blivit övertygad om att fullfölja sin 
politik. 

• Den politiska vikten av stöd, eller med andra ord i vilken utsträckning 
som olika inrikespolitiska aktörer stödjer, är neutrala till, eller 
motarbetar den aktuella politiken. 

• Den politiska vikten av framträdande d.v.s. vilken grad som 
alliansfrihet och neutralitet spelar en framträdande roll i den 
inrikespolitiska maktkampen. 

Om en politik har blivit institutionaliserad, om det finns ett nationellt 
konsensus rörande densamma och om policyn spelar en mycket framträdande 
roll i den politiska maktkampen så krävs ett avsevärt förändringstryck för att få 
till stånd ett kursskifte från den förda politiken. 

Institutionalisering 

Om en politisk handlingslinje existerar rörande en fråga så förväntas 
regeringen inte agera “ad hoc” utan att följa sin proklamerade handlingslinje 
såtillvida det inte finns synnerligen goda skäl till att inte göra det. Om en 
handlingslinje har blivit institutionaliserad så krävs det desto bättre skäl till att 
inte följa den och följaktligen så innebär det att ju högre förväntningarna är att 
en politisk handlingslinje skall följas desto mer institutionaliserad kan 
handlingslinjen anses vara. Institutionalisering kan antas påverka en politiks 
stabilitet på två sätt, ett direkt och ett indirekt. Det direkta sättet är att öka de 
politiska kostnaderna för en förändring vilket har en positiv effekt på den 
politiska stabiliteten. Det indirekta sättet innebär att minska sannolikheten att 
alternativa politiska handlingslinjer övervägs. Ju större kostnaderna är för 
förändring desto mindre är sannolikheten att alternativa politiska 
handlingslinjer övervägs, vilket i förlängningen ökar den politiska 
stabiliteten.28  

Goldmann föreslår tre sätt på vilket en politik kan bli institutionaliserad: av 
politiska deklarationer, av vana och av investeringar. Politiska deklarationer 
utgörs av deklarerade åtaganden som kan göras av flera skäl, till exempel för 
att öka sin trovärdighet. Goldmann anger neutralitetspolitik som ett exempel på 
en politik som endast kan lyckas om omgivningen är övertygad om dess 
stabilitet. Det finns alltså ett egenintresse att minska sin egen handlingsfrihet 
med deklarationer om egna åtaganden i syfte att öka omvärldens uppfattning 
om den förda politikens stabilitet.29 Institutionalisering av vana är den 
mekanism som innebär att bara genom att över tiden föra en viss politik så ökar 
sannolikheten att den kommer att fortsätta föras. Denna mekanism kan 
ofrivilligt försätta regeringar i situationer där de tvingas föra en politik som de 

                                                 
27 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 43-44. 
28 Ibid., s. 45-46. 
29 Ibid., s. 46. 
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egentligen skulle vilja förändra eller helst inte föra överhuvudtaget.30 Vissa 
politiska handlingslinjer kräver för att kunna följas investeringar i fysiska 
kapaciteter eller administrativa funktioner. Dessa investeringar utgör det tredje 
sättet att institutionalisera en politisk handlingslinje. Investeringar av denna typ 
kan skapa förväntningar att en politisk handlingslinje är stabil och kommer att 
följas. Vidare måste förändringar av den förda politiken kunna bära 
kostnaderna av att inte använda tillgångar där stora investeringar gjorts. Det 
kan i sin tur öka den politiska kostnaden. Goldmann ger som exempel just 
investeringar i vapensystem som har en förmåga att stabilisera strategiska 
doktriner.31 

Institutionaliseringens tre delfaktorer bidrar alla till att öka kostnaden för 
förändring vilket i sin tur har en positiv effekt på en politisk handlingslinjes 
stabilitet. 

Stöd 

Perfekt konsensus över en förd politik är naturligtvis ett orimligt ideal som 
innebär att alla aktivt stödjer den förda politiken. Den som studerar 
säkerhetspolitisk stabilitet är intresserad av avvikelser från denna idealbild.  

Goldmann menar att det viktigaste att undersöka inom ramen för denna faktor 
är ställningstaganden hos de viktigaste politiska aktörerna och att undersöka 
folkopinionen. Om denna till del utgör opposition mot regeringens politik så är 
det också viktigt att överväga i vilken omfattning som oppositionens 
uppfattning devierar från regeringens, det vill säga det substantiella avståndet 
mellan parterna.32 

En mycket viktig del i teorin utgörs av att stöd och opposition anses påverka en 
förd politiks stabilitet på olika sätt, se bild 3. Desto mer stöd en förd politik 
åtnjuter desto större blir kostnaden för att inte följa den, vilket innebär en 
positiv effekt på den förda politikens stabilitet. När det gäller opposition så 
verkar den på två sätt. För det första, om det finns en opposition är det 
sannolikt att det också finns förplanerade alternativ. Ökad tillgänglighet 
och/eller bra förberedda alternativ har en negativ effekt på en förd politiks 
stabilitet. För det andra, en opposition har ett intresse av att informera om 
förändringar i förutsättningar för den förda politiken och ett intresse av att ge 
negativ feedback. Det ökar den förda politikens känslighet mot omgivningen 
och har en negativ effekt på den förda politikens stabilitet.33 

Framträdandegrad 

Enligt Goldmann så utgör framträdandegrad en enskild faktor som ej uppdelas 
i underfaktorer. Goldmann menar att en politisk frågas framträdandegrad har 
en förmåga att påverka den stabiliserande effekten av institutionalisering och 
politiskt stöd.34 Även en fråga som är djupt institutionaliserad och 
konsensusmässig är känslig för störningar om de inrikespolitiska aktörerna 
                                                 
30 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 47-48. 
31 Ibid., s. 48. 
32 Ibid., s. 49. 
33 Ibid., s. 49-50. 
34 Ibid., s. 52-54. 
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anser att frågan är politiskt trivial. Goldmann tar just upp den svenska 
alliansfriheten och neutraliteten som ett exempel på ett kraftigt 
institutionaliserad och konsensusmässig säkerhetspolitisk fråga som har en 
mycket hög framträdandegrad. Han menar att även om neutralitetsfrågan har en 
latent framträdandegrad i meningen att den utgör en ”helig ko” och att det 
råder politiskt konsensus runt den, så är den ändå mycket viktig. Om något 
parti skulle välja att avstå från den konsensusmässiga vägen så skulle det få 
svåra inrikespolitiska följder med hänsyn till frågans egentliga 
framträdandegrad.35 Då alliansfrihetens och neutralitetens framträdandegrad 
kan antas vara hög i alla undersökta stater så genomförs ingen vidare 
undersökning i föreliggande uppsats. 

2.3 Destabiliserande faktorer 

Goldmann menar att det också finns störningar som kan ha destabiliserande 
effekter på en politisk handlingslinje. Dessa kan utgöras av en plötslig händelse 
som till exempel ett regeringsskifte. Stabilisering är en gradvis process emedan 
destabilisering tar formen av en plötslig händelse. Graden av stabilisering 
påverkar också en politiks känslighet mot destabilisering. Goldmann menar att 
det inte är meningsfullt att försöka bygga en modell för destabilisering då den 
inte följer något bestämt mönster. I föreliggande uppsats sker ingen 
fördjupning i förekomsten av destabiliserande faktorer utan fokuseringen är 
riktad mot de stabiliserande faktorerna36. 

2.4 Stabiliserande faktorer inom ramen för undersökningen 

Goldmanns teori är omfattande och har syftet att ge en helhetsbild av de 
stabiliserande faktorer som verkar på en förd politik. Inom ramen för denna 
uppsats undersöks politiskt stabiliserande faktorer som verkar som sådana på 
ett direkt vis. Detta val innebär att den stabiliserande faktorn 
”Framträdandegrad” inte behandlas. Denna faktor antas, enligt Goldmann37, 
inte ha en funktion som självständig stabiliserande faktor utan snarare utgöra 
en förstärkare av institutionaliseringens och stödets verkan som stabiliserande 
faktorer på en förd politik, d.v.s. stabiliserande i den meningen att politiken har 
en hög framträdandegrad jämfört med andra politikområden eller frågor.  

Goldmann menar vidare att när det handlar om en gammal och invand politik 
som inte har förändrats på lång tid, till exempel neutralitespolitiken, så är det 
administrativa och politiska faktorer som först och främst verkar 
stabiliserande.38 Detta innebär att det också hade varit intressant att undersöka 
de administrativa stabiliserande faktorerna. Detta har inte låtit sig göras med 
hänsyn till balansen mellan önskvärt djup i undersökning/analys och  tilldelad 
tid och uppsatsens reglerade begränsning i omfattning (sidantal).  

Goldmann hävdar inte att det skisserade ramverket är fullständigt utan snarare 
utgör en utgångspunkt för att kunna föra in även andra faktorer som skulle 
kunna antas utöva stabiliserande verkan på en förd politik. När det gäller 
                                                 
35 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 53. 
36 Ibid., s. 76-78. 
37 Ibid., s. 52-54. 
38 Ibid., s. 29. 
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politiskt stabiliserande faktorer så skulle en sådan faktor kunna utgöras av 
geopolitiskt läge i meningen hur Ryssland kan antas påverka 
ställningstaganden rörande alliansfrihet/neutralitet. Någon sådan undersökning 
genomförs ej i föreliggande uppsats då Rysslands påverkan kan antas vara 
mycket liten m.h.t. de mycket svaga ryska reaktionerna på Estland, Lettlands 
och Litauens nu beslutade NATO-medlemskap. De i uppsatsen undersökta 
staterna antas ha ett betydligt bättre geopolitiskt läge avseende Ryssland 
jämfört med de baltiska staterna. 

3 Alliansfrihetens och neutralitetens definitioner 
Begreppen alliansfrihet och neutralitet valdes ursprungligen för att indikera 
vilken typ av politik en stat avsåg föra i fred och planerade att föra i krig. Det 
finns dock ingen generellt accepterad definition över vad begreppen innebär. 
Tolkningarna görs individuellt för varje stat, av staten själv eller av andra 
stater, utan referenser till andra alliansfria/neutrala stater.39 Trots det 
individuella tolkningsföreträdet kan det vara lämpligt att försöka ge en 
grundläggande definition av alliansfrihet och neutralitet i syfte att ha något att 
utgå från när det gäller en direkt undesökning av tre olika staters alliansfrihet 
och neutralitet som kan ha olika innebörd för alla tre stater. 

Neutralitet - En lämplig utgångspunkt i föreliggande uppsats utgörs av hur den 
så kallade klassiska neutraliteten stadfästes vid Haagkonferensen år 1907 i 
internationell lagstiftning. Enligt denna måste per definition en neutral stat 
uppfylla vissa åtaganden: 

- En neutral stat måste, med militära medel om så krävs, förhindra 
stridande parter tillträde till dess territorium. 

- Inget stöd skall ges till stridande parter förutom normal handel. 

- Opartiskhet skall iakttagas vid verkställandet av neutralitetsreglerna. 

Tillämpningen av den klassiska neutraliteten förutsätter att en klar distinktion 
föreligger mellan krigstillstånd och fred.40  Denna förutsättning för tillämpning 
kan i sig bidragit till att göra neutraliteten omodern. På senare tid har gränsen 
mellan krig och fred suddats ut och regelrätta krigsförklaringar avges ej. 
Tidigare var det i regel stater som utgjorde aktörerna men idag kan aktörerna 
vara allt från individer till globala organisationer. Detta förhållande har skapat 
en gråzon mellan det som kan betraktas som fred och regelrätt krig. 

Det har också skapats en definitionsmässig skillnad för det som benämns aktiv 
och passiv neutralitet. Schweiz anses iaktta passiv neutralitet som innebär att 
landet medvetet drar sig undan internationellt samarbete för att kunna fungera 
som neutralt område vid konfliktlösning. Sverige, Finland och Österrike anses 
iaktta en aktiv neutralitet vilken innebär att de kan ta ställning i pågående 
konflikter och även presentera förslag till lösningar. Ytterligare en 
definitionsmässig skillnad finns i form av allmän och specifik neutralitet där 
                                                 
39 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003. 
40 Svante Karlsson, Freds- och konfliktkunskap (3e uppl.), (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 
287. 
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Sverige anses iaktta den förra och Finland och Österrike den senare. Den 
allmänna neutraliteten innebär att ställa sig utanför det allmänna 
konfliktmönstret i världen och den specifika neutraliteten innebär att ställa sig 
utanför en specifik konflikt och dess konfliktmönster, exempelvis kalla krigets 
öst-väst polarisering.41 Det är rimligt att anta att Finland och Österrike, vars 
neutralitet är sprungen ur andra världskrigets spår och den framväxande 
misstron mellan öst och väst, på ett mindre komplicerat vis än Sverige kan 
överge sin neutralitet. Sveriges neutralitet har en lång historia och är självvald. 
Finlands och Österrikes neutralitet är påtvingad av Sovjetunionen och har en 
kort historia. Dessa faktorer och hur staterna faktiskt betraktar sin egen 
neutralitet utgör naturligtvis en påverkansfaktor som kan vara antingen 
stabiliserande eller destabiliserande för den förda neutralitetslinjen. Det 
förekommer också ytterligare en indelning av neutralitet i permanent och 
kontinuerlig, där Schweiz och Österrike betraktas som permanent neutrala och 
Sverige, Finland och Irland vanligtvis betraktas som kontinuerligt neutrala 
stater. Typiskt för den kontinuerliga neutraliteten är att staten för en mer eller 
mindre neutral politik men utan att underkasta sig neutralitet i enlighet med 
internationell lag. De permanent neutrala staterna anses neutrala i enlighet med 
internationell lagstiftning.42 

Alliansfrihet - Alliansfrihet definieras som underavdelning till neutralitet och 
innebär en position som inte är grundad på internationell lag eller avtal med 
stormakterna. Alliansfrihet är ett ensidigt åtagande att avstå från att ta parti för 
endera sidan i en permanent konflikt mellan militära block samt att avstå från 
militärt samarbete med någon part.43 

4 Förändringstryck mot de alliansfria staternas val av 
säkerhetspolitik 

Det europeiska säkerhetsarbetet har under de senaste åren utvecklats med 
oförminskad fart. Inom ramen för ESDP så har medlemsstaterna 
överenskommit om en rad institutionella reformer som syftar till att skapa ett 
starkare Europa som är mer kapabelt att hantera konflikter både regionalt och 
globalt. EU:s militära styrkekomponent är under stark utveckling i enlighet 
med Maastricht-, Amsterdam- och Nicefördraget. Utvecklingen gör det allt 
svårare för de alliansfria/neutrala staterna att bibehålla sina ståndpunkter 
rörande alliansfrihet och neutralitet i traditionell mening. Särskilt Finland och 
Sverige har påverkats av EU-medlemskapet i den meningen att de har kommit 
att acceptera beslut som de ursprungligen velat undvika eller tidigare tydligt 
tvekat till. Som exempel kan nämnas röstning med kvalificerad majoritet och 
att göra säkerhets- och försvarspolitik till en integrerad del inom EU. Det finns 
ett tryck att anpassa sig inom systemet där de alliansfria/neutrala staterna 

                                                 
41 Svante Karlsson, Freds- och konfliktkunskap (3e uppl.), (Lund: Studentlitteratur, 1997), 
s.288-290 
42 Paul Luif, On the Road to Brussels: The political Dimension of Austria’s, Finland’s and 
Sweden’s Accession to the European Union (Wien: Braumüller, 1995), s. 124-127 
43 Svante Karlsson, Freds- och konfliktkunskap (3e uppl.), (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 
288. 
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omöjligen kan hindra utvecklingen.44 Detta förändringstryck har, för respektive 
undersökt stat, renderat i en gradvis utveckling av alliansfriheten och 
neutralitetsbegreppet.  

5 Alliansfrihetens och neutralitetens institutionalisering 
5.1 Politiska deklarationer som stabiliserande faktor 

Föreliggande delundersökning inriktar sig mot de officiella ställningstaganden 
som gjorts avseende val av säkerhetspolitisk handlingslinje.  

5.1.1 Finland 
Finlands premiärminister Paavo Lipponen höll i december 2000 ett tal inför 
Finlands Atlantiska råd där han yttrade följande:  

”Trots den ökade betydelsen av internationella operationer så kvarstår 
fundamenten för det finländska nationella försvaret oförändrade. Vårt försvar är 
fortfarande baserat på alliansfrihet, en trovärdig försvarsförmåga, försvar av 
hela landet och allmän värnplikt. Regeringen avser att till parlamentet 
framlägga en rapport rörande säkerhets- och försvarspolitik under våren 
2001”.45 

 I juni 2001 utgav Finland officiellt denna säkerhetspolitiska handlingslinje i 
form av: Statsrådets redogörelse till Riksdagen, ”Finlands Säkerhets- och 
Försvarspolitik 2001” (dokumentet benämns vidare i undersökningen för 
”redogörelsen”). Redogörelsen utgör en bred beskrivning av Finlands 
säkerhets- och försvarspolitik. Motsvarande tidigare redogörelse utgavs år 
1997 och nästa var planerad till år 2005, men beslut har fattats att tidigarelägga 
denna till år 2004. En stor del av föreliggande delundersökning baseras på 
2001 års ”redogörelse”. I viss mån har också samtida officiella tal hållna av 
Finlands försvarsminister använts där de kan anses komplettera alternativt 
förstärka ”redogörelsen”. 

Fortsatt alliansfrihet och/eller neutralitet 

När det gäller Finlands säkerhets- och försvarspolitiska verksamhetslinje 
betonas att de utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska åtgärder som Finland 
vidtar siktar till att bevara nationens självständighet och garantera landets 
aktionsförmåga i syfte att driva Finlands intressen i en tid av föränderliga 
internationella förhållanden. Prioriteringen mot den nationella 
försvarsförmågan och att först och främst kunna klara kriser som drabbar det 
egna landet är mycket tydlig och återkommer som en röd tråd i hela 
dokumentet.  

De grundläggande elementen i den säkerhets- och försvarspolitiska 
verksamhetslinjen listas enligt följande:46 

                                                 
44 Hanna Ojanen, Gunilla Herolf och Rutger Lindahl, Non - Alignment and European Security 
Policy (Helsingfors: Ulkopoliittinen instituutti -The Finnish Institute of International Affairs, 
2000), s. 248-249. 
45 Finlands Statsminister Paavo Lipponen, Tal vid Finländska Atlantrådet 2000.12.12, [WWW 
document], http://www.valtioneuvosto.fi/liston/base.lst?r=483&k=en&old=111 
46 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 26, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
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1. Finland bör upprätthålla och utveckla en trovärdig försvarsförmåga. 

2. Finland bör under de rådande förhållandena hålla fast vid sin militära 
alliansfrihet. 

3. Finland bör deltaga i det internationella samarbete som bedrivs i FN, 
OSSE, och EU och inom ramen för NATO:s partnerskapsverksamhet i 
syfte att stärka säkerheten och stabiliteten. Det nordiska samarbetet 
betonas samtidigt. 

Finland gör en fortlöpande bedömning av den militära alliansfrihetens, 
krishanteringens och det övriga säkerhetssamarbetets funktionsduglighet i 
Europa, med beaktande av förändringarna i säkerhetskonstellationen i 
närområdet och EU:s utveckling. Det betonas att Finland gör sitt val 
självständigt och strävar efter att säkerställa att landet i alla situationer har de 
bästa möjligheterna att kunna sörja för den nationella säkerheten. Det påpekas 
att det internationella samarbetet stödjer Finlands nationella beredskap för att 
skydda samhällets funktioner i undantagsförhållanden.47 

När det gäller neutralitetsfrågan så har den tonats ned i statsrådets redogörelse.  
Dock har Finlands försvarsminister gjort samtida uttalanden som pekar mot att 
Finland i den rådande säkerhetspolitiska situationen ej längre har möjlighet att 
förhålla sig neutralt. Försvarsministern har uttalat att de förändringar som skett 
i dagens säkerhetspolitiska omgivning inte längre motiverar någon strikt 
gränsdragning mellan försvarets nationella och internationella dimension. 
Framförallt globaliseringen av vissa samhällsfunktioner har lett till att det 
säkerhets- och försvarspolitiska tänkandet och därmed också försvarspolitikens 
nationella och internationella dimension kompletterar varandra och bildar en 
helhet som dock är stadd i kontinuerlig förändring. Försvarsministern har ställt 
sig frågan om det överhuvudtaget är möjligt att tänka sig en framtida 
internationell kris som inte alls berör Finland, eller någon typ av hot Finland 
som kan avvärjas enbart genom nationella åtgärder.48 

I ett annat tal menade försvarsministern att medlemskapet i EU inte medförde 
några militära förpliktelser av eller gentemot Finland och försvaret kan därför 
fortsatt utvecklas på en nationell, alliansfri basis. Alliansfriheten kan därför 
inte anses hindra ett aktivt finländskt deltagande i utvecklandet av den 
europeiska krishanteringsförmågan inom ramen för EU och tillsammans med 
NATO. Samarbetet med de övriga nordiska staterna anses ytterligare stärka 
denna position.49 

                                                 
47 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 26, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
48 Finlands Försvarsminister Jan-Erik Enestam, Den finländska nationella försvarspolitikens 
utveckling under innevarande decennium. Föredrag vid Paasikivi-samfundets årsmöte Finska 
Klubben i Helsingfors 2001.11.27, [WWW document], http://www.puolustusministerio.fi/ 
index.phtml/page_id/147/topmenu_id/2/menu_id/147/this_topmenu/24/lang/2/fs/12/page_id/ 
147/chapter_ id/1166#1166   
49 Finlands Försvarsminister Jan-Erik Enestam, tal vid Österbottens försvarsgille rf:s 20-
årsjubileum fest i Vasa 2001.01.28, [WWW document], http://www.puolustusministerio.fi/ 
index.phtml/page_id/147/topmenu_id/2/menu_id/147/lang/2/fs/12/page_id/147/chapter_id/ 
1166/page_id/147/chapter_id/684#684 
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Ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inom ramen för EU 

I ”redogörelsen” betonas att EU:s betydelse har ökat alltmer när det gäller att 
förverkliga Finlands säkerhetspolitiska intressen och mål. En stark union som 
baserar sig på gemensamt ansvar anses förebygga uppkomsten av eventuella 
kriser och förbättrar Finlands förmåga att klara sig igenom dem. Stärkandet av 
EU:s aktionsförmåga utgör en hörnsten i Finlands europapolitik. Finland har 
förbundit sig att deltaga i utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga och 
anser att ett intensivt samarbete mellan EU och NATO utgör en viktig grund.50  

Finland deltar i upprättandet av EU:s militära krishanteringsberedskap och har 
erbjudit sig att ställa sina, för internationell krishantering avsedda, 
beredskapstrupper till unionens förfogande.51 Ett lagstadgat krav för finländskt 
deltagande i fredsbevarande verksamhet är dock att den baserar sig på mandat 
från FN eller OSSE.52 Denna lag om fredsbevarande verksamhet tillämpas inte 
på fredsframtvingande operationer. Deltagande i en ny operation förutsätter 
alltid ett separat nationellt beslut. Beslut om deltagande fattas av republikens 
president på framställning av statsrådet. Innan statsrådet gör sin framställning 
skall det höra riksdagens utrikesutskott. Om det behövs mera omfattande 
befogenheter att använda våld i samband med en fredsbevarande operation än 
vad som är brukligt, skall statsrådet höra hela riksdagen genom att överlämna 
en redogörelse till den. Detta förfarande användes i samband med beslutet om 
Finlands deltagande i operationerna i Bosnien och Kosovo.53 

Ovanstående uttalande pekar mot att Finland är begränsat när det gäller att 
delta i fredsframtvingande fredsbevarande verksamhet som baseras endast på 
mandat från EU. Inom ramen för EU:s fördjupade säkerhetssamarbete kan 
fredsframtvingande verksamhet under EU-mandat vara tänkbart för Finland. 
Dock måste insatser av denna typ baseras på ett konsensusbeslut mellan 
medlemsländerna i EU. Enskilda medlemsstater kan ännu välja att stå utanför 
en insats som till exempel saknar ett mandat från säkerhetsrådet och där 
nationella ställningstaganden kräver ett sådant.54 

I ”redogörelsen” så konstateras att medlemskapet i EU och den ökade 
internationaliseringen har gjort det finländska samhället kriståligare.55 Vidare 
konstateras att den europeiska integrationen alltjämt förstärks. EU antas få 
ökad betydelse som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör genom att skaffa sig 
nya instrument för krishantering.56 

                                                 
50 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 4, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
51 Ibid., s. 7. 
52 Ibid., s. 6, se även Finlands Försvarsministerium, Det internationella krishanterings-
samarbetet, [WWW document], http://www.puolustusministerio.fi/index.phtml/page_id / 
118/topmenu_id/4/menu_id/118/this_topmenu/40/lang/2/fs/12 
53 Ibid., det senare dokumentet. 
54 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2001, Tal i Riksdagen 2001.02.07, [WWW document], 
http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/2001.htm 
55 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 8, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
56 Ibid., s. 9. 
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Ovanstående skrivning pekar mot att Finland i hög grad ser EU som en 
säkerhetsgemenskap parallellt med dess roll som ekonomisk gemenskap. 
Paradoxalt nog intar ändå Finland en förhållandevis försiktig ton när det gäller 
att fördjupa det militära samarbetet i form av militär krishantering beslutad av 
EU, utan mandat från OSSE eller FN. Kanske är detta ett scenario som inte är 
särskilt sannolikt, men det pekar ändå på vilken officiell hållning en stat intar 
när det gäller att visa hur den betraktar olika regionala och globala 
organisationers framtida roll. 

I ”redogörelsen” konstateras också att EU:s starkare ställning inverkar på den 
transatlantiska relationens framtid. När EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik utvecklas ökar de europeiska ländernas ansvar och möjligheter 
när det gäller att ta hand om den egna världsdelens problem.57  

Även denna skrivning pekar mot att EU i hög utsträckning ses som en 
säkerhetsgemenskap under utveckling.  

När det gäller den rent militära krishanteringen betonas att det också i 
framtiden är nödvändigt att det internationella samfundet tillgriper sådan 
krishantering för vilken mandatet och användningen av maktmedlen är 
fastställda. Exempel från konflikterna i det forna Jugoslavien visar att 
situationen vid behov måste kunna stabiliseras utan samtycke eller medverkan 
av parterna i konflikten.58 Något senare i ”redogörelsen” konstateras att trots att 
EU i första hand är en politisk och ekonomisk påverkare så har just 
erfarenheterna från Bosnien och Kosovo stärkt EU:s vilja att kunna behärska 
kriser i Europa och dess närhet med militära medel. Vidare konstateras också 
att målet med EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är att skydda 
unionens gemensamma värden, intressen, oavhängighet och integritet samt att 
främja medlemsländernas säkerhet.59 

Det betonas att Finland kan deltaga i krishanteringsoperationer som verkställs 
av FN, OSSE, EU eller NATO och som har mandat av FN:s säkerhetsråd eller 
OSSE.60  Å andra sidan hävdas att Finland anser det vara viktigt att EU:s 
krishantering genomförs utgående från unionens heltäckande uppsättning av 
instrument och att den militära krishanteringen bör basera sig på unionens 
självständiga beslutsfattande samt stärka unionens gemensamma ansvar och 
identitet.61  

Finlands försvarsminister hävdade i ett tal år 2001, att den intressantaste frågan 
ur ett finländskt perspektiv är om och i så fall när de baltiska länderna blir 
medlemmar i alliansen. Han reste frågan om de baltiska ländernas NATO-
medlemskap tvingar Finland att göra en omprövning av sin alliansfrihet och 
konstaterade det inte finns något direkt tvång i en sådan situation. Finland är 
inte på samma sätt bundet till de baltiska staterna i sina säkerhetspolitiska 
lösningar som det är till Sverige. Han frågade sig också om Finlands nuvarande 
                                                 
57 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 9, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
58 Ibid., s. 12. 
59 Ibid., s. 14. 
60 Ibid., s. 26. 
61 Ibid., s. 27. 
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samarbetsarrangemang med NATO i längden ger tillräckliga möjligheter att 
delta i de beslutsprocesser där frågor av vitalt intresse för Finland behandlas. 
Försvarsministern var inte redo att på rak arm obetingat och för all framtid 
svara ja på den frågan.62 

En gemensam försvarslösning inom EU 

Den finländska regeringen har konsekvent arbetat för att föra in och hålla 
Finland i EU:s absoluta kärna. Den gemensamma valutan förverkligas, den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken utvecklas och det gemensamma 
försvaret finns på plats i form av en långsiktig målsättning, än så länge 
definierad som en gemensam krishanteringsförmåga.  
Försvarsministern antar att krishanteringssamarbetet och försvarsdimensionen 
kommer att vidareutvecklas och skillnaden mellan NATO och EU kommer att 
minska, kanske till och med i det långa loppet bli obetydlig.63 

Ett samarbete med säkerhetsskapande organisationer vid sidan om NATO och   
EU 

Samtidigt som EU:s säkerhetspolitiska betydelse för Finland betonas så 
återkommer ständigt beskrivningen av hur ett flertal organisationer spelar en 
viktig säkerhetsskapande roll. De som framförallt betonas är FN, OSSE, 
NATO men också den nordiska dimensionen ges ett visst utrymme. Finland 
och Sverige anses ha intensifierat sitt säkerhetspolitiska samarbete utgående 
från den geografiska närheten, EU-medlemskapet och den militära 
alliansfriheten.64 Just de geopolitiska förutsättningarna och den förändring av 
dessa som skett efter kalla krigets slut förefaller vara en viktig fråga för 
Finland. För Finlands del handlar förändringen inte endast om att de militära 
styrkebalanserna har förändrats utan även om de effekter som ett vidgat 
säkerhetsbegrepp ger, globaliseringens effekter och utvecklingen av 
informationsteknologin.65 De geopolitiska förutsättningarna och den höga 
prioriteringen av att försvarsmakten kan hävda Finlands territorium är ständigt 
återkommande teman. Sannolikt har det sin grund i en oro om hur den ryska 
utvecklingen kommer att te sig i framtiden. I ”redogörelsen” poängteras att 
Finland noga följer utvecklingen i Ryssland och dess inverkan på säkerheten i 
Finlands närområden.66  

Ovanstående uppfattningar tyder genomgående på att regeringen i Finland ser 
ett fortsatt hot från Ryssland i ett vidgat säkerhetsperspektiv där man från 
finländsk sida önskar integrera sig så mycket som möjligt med olika 
säkerhetsskapande organisationer i syfte att öka den nationella säkerheten. 
Huruvida detta har några implikationer mot alliansfrihet och neutralitet är svårt 

                                                 
62 Finlands Försvarsminister Jan-Erik Enestam, tal vid Österbottens försvarsgille rf:s 20-
årsjubileum fest i Vasa 2001.01.28, [WWW document], http://www.puolustusministerio.fi/ 
index.phtml/page_id/147/topmenu_id/2/menu_id/147/lang/2/fs/12/page_id/147/chapter_id/ 
1166/page_id/147/chapter_id/684#684 
63 Ibid. 
64 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 20, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
65 Ibid., s. 10. 
66 Ibid., s. 28. 
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att bedöma, men det faktum att man från finländsk sida önskar skapa samarbete 
med ett flertal regionala och globala organisationer ses som tecken på att den 
nationella säkerheten i minskad utsträckning betraktas i ett strikt nationellt 
perspektiv. 

Ett närmare samarbete eller medlemskap i NATO 

I statsrådets redogörelse betonas också vikten av att även i fortsättningen 
deltaga i NATO-ledda krishanteringsoperationer där Finland eftersträvar ett 
intensivare samarbete med NATO vad gäller beslutsfattningen och planeringen 
av operationerna.67 

Försvarsministern menar att det i ”redogörelsen” lämnats en del öppna frågor 
som det finns skäl att ta ställning till i kommande redogörelse år 2004. En 
sådan fråga är otvivelaktigt överväganden om Finlands alliansanslutning till 
NATO eller fortsatt alliansfrihet. Frågor som Finland redan nu ställer sig är till 
exempel om Finland efter år 2010 kan upprätthålla ett trovärdigt försvar utan 
allianser eller vilka förpliktelser som EU:s utveckling av 
krishanteringsförmågan kommer att innebära för Finlands deltagandenivå, 
lagstiftning och försvarsmaktsutveckling. Det som anses stå klart i 
”redogörelsen” är att Finland i alla situationer själv svarar för det nationella 
försvaret.  

Alliansfrågan bedöms bli det viktigaste utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitiska temat i 2004 års redogörelse. Regeringen menar att 
alliansfrågan varken ska eller får avgöras med åsidosättande av den politiska 
beslutsprocessen. Frågan om Finland är militärt allierat eller inte har betydelse 
för Finlands möjligheter att delta i det beslutsfattande som gäller Europas 
säkerhet. Försvarsalliansen NATO:s beslut kommer i vilket fall att påverka 
Finlands försvarspolitiska ställning.68 

Nationens säkerhetspolitiska dimensioner 

Å ena sidan hävdar Finlands försvarsminister att en grundsten för Finland är att 
dess försvarslösning fortsättningsvis utgörs av det territoriella försvarssystemet 
och den allmänna värnplikten. Finländarna skall i alla situationer själva svara 
för försvaret av Finland. Å andra sidan hävdar försvarsministern också, rörande 
eventuellt medlemskap i NATO, att en liten stat med Finlands geostrategiska 
läge inte kan öka sin nationella säkerhet genom att isolera sig.69   

5.1.2 Sverige 
När det gäller svenska officiella ställningstaganden är det lite svårare att finna 
ett enhetligt material. Sverige har aldrig haft någon säkerhetspolitisk doktrin i 
egentlig mening. Det som tidigare har angivits utgöra den svenska 
                                                 
67 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 7, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
68 Finlands Försvarsminister Jan-Erik Enestam, Den finländska nationella försvarspolitikens 
utveckling under innevarande decennium. Föredrag vid Paasikivi-samfundets årsmöte Finska 
Klubben i Helsingfors 2001.11.27, [WWW document], http://www.puolustusministerio.fi/ 
index.phtml/page_id/147/topmenu_id/2/menu_id/147/this_topmenu/24/lang/2/fs/12/page_id/ 
147/chapter_ id/1166#1166 
69 Ibid., s. 5. 
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säkerhetspolitiska doktrinen, neutralitetsdoktrinen, var kortfattad och lydde 
enligt följande; ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Denna 
”doktrin” gällde från mitten av 1950-talet till 1992.70 Sverige har ej heller haft 
för vana att utge så kallade ”white papers” rörande säkerhets- och 
utrikespolitik. Detta förfarande används till exempel av Irland och Finland som 
i likhet med Sverige också är militärt alliansfria stater. Utrikesdepartementet 
förklarar handlingssättet att inte knyta upp sig doktrinärt, med att Sverige har 
en grundläggande strävan att så långt som möjligt undvika förpliktelser, 
självpåtagna eller i förhållande till andra stater, när det gäller utformningen av 
vår säkerhetspolitik. Sverige förbehåller sig tolkningsföreträdet när det gäller 
innehållet i den svenska säkerhetspolitiska handlingslinjen. Denna så kallade 
handlingsfrihetslinje anses vara central för förståelsen av svensk 
säkerhetspolitik. Att utge en doktrin som dels kan uppfattas som statisk och 
dels innehåller förpliktelser eller handlingslinjer som i förväg lagts fast att gälla 
vid vissa situationer uppfattas från svensk sida minska det egna 
handlingsutrymmet.71 Just behovet av handlingsfrihet och dess koppling till 
den militära alliansfriheten är en återkommande formulering i svenska 
officiella uttalanden.72  

”Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands fred och 
självständighet. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen, och i former som 
vi själva väljer, trygga en handlingsfrihet att både som enskild nation och i 
samverkan kunna utveckla vårt samhälle.”73  

För att kunna få en objektiv bild av Sveriges officiella säkerhetspolitiska 
handlingslinje måste en undersökning av flera dokument göras. 
Utrikesdepartementet menar att följande dokument är relevanta när det gäller 
att komparativt jämföra andra staters säkerhetspolitiska doktriner och ”white 
papers” med den svenska säkerhetspolitiska linjen:74 

- säkerhetspolitiska tal av statsministern 

- relevanta delar av regeringsförklaringen 

- regeringens propositioner  

- utrikesministerns svar på interpellationer rörande säkerhetspolitik 

- partigränsöverskridande överenskommelser 

- de årliga utrikesdeklarationerna 

                                                 
70 Denna formulering återfinns som senast i; Regeringen, Utrikesdeklarationen 2001, Tal i 
Riksdagen 2001.02.07, [WWW document], http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/ 
utrikesdek/2001.htm 
71 Svar på fråga ställd till UD från uppsatsförfattaren avseende Sveriges säkerhetspolitiska 
doktrin, 2003-03-29, se bilaga 1. 
72 Som exempel återfinns formuleringen i; Regeringen, Utrikesdeklarationen 2001, Tal i 
Riksdagen 2001.02.07, [WWW document], http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/ 
utrikesdek/2001.htm, se även Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av 
totalförsvaret (Stockholm: Försvarsdepartementet), s. 12-13. 
73 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (Stockholm: 
Försvarsdepartementet), s. 12-13. 
74 Svar på fråga ställd till UD från uppsatsförfattaren avseende Sveriges säkerhetspolitiska 
doktrin, 2003-03-29, se bilaga 1. 
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Relevanta delar ur ovanstående material, år 2001, antas sammantaget utgöra ett 
relevant undersökningsmaterial till föreliggande delundersökning.  

Fortsatt alliansfrihet och/eller neutralitet 

I regeringsförklaringen 2001 proklamerades följande: 
”Sveriges säkerhetspolitiska linje, militär alliansfrihet med möjlighet till 
neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. Den senaste tidens 
händelser illustrerar på nytt att hoten mot vår säkerhet kan vara av många olika 
slag. Regeringen eftersträvar en bred uppslutning kring Sveriges 
säkerhetspolitiska linje med den militära alliansfriheten som grund. De 
konstruktiva överläggningarna med riksdagspartiernas företrädare om 
formuleringen av denna linje fortsätter.”75  

En av de viktigaste källorna till hur Sverige betraktar sin alliansfrihet och 
neutralitet utgörs just av den överenskommelse som statsministern 
proklamerade i regeringsförklaringen 2001, ”Överenskommelsen Sveriges 
säkerhetspolitiska linje”.76 Denna träffades den 11 februari 2002 mellan 
regeringen och de tre riksdagspartierna Moderata Samlingspartiet, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet med följande lydelse: 

Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt 
land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, samt stärka internationell 
fred och säkerhet. 
Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till 
neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. 
För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av 
militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i 
gemenskap och samverkan med andra länder. På det globala planet är det 
främsta uttrycket för detta vårt stöd till Förenta Nationerna.  
Genom vårt medlemskap i den Europeiska Unionen deltar vi i en solidarisk 
gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska 
kontinenten. 
En betryggande försvarsförmåga är en central del av svensk säkerhetspolitik. 
Sverige verkar aktivt för att främja nedrustning och icke-spridning av 
massförstörelsevapen. 

Denna överenskommelse utgör också frukten av ett arbete som påbörjades i 
februari 2001, där regeringen i utrikesdeklaration, var av meningen att det nu 
var dags att se över den tidigare ”neutralitetsdoktrinen”.77 Alla riksdagspartier 
inbjöds att delta i arbetet där regeringens strävan var att skapa en bred enighet, 
och en bred debatt, kring en bättre beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska 
linje. Överenskommelsens utgivning faller förvisso utanför uppsatsens uppsatta 
tidsram men det antas sakna betydelse i sammanhanget då det intressanta ligger 
i att den svenska regeringen tidigt år 2001 insett att det var dags att 
omformulera den gamla ”neutralitetsdoktrinen” och offentliggörandet i februari 

                                                 
75 Sveriges regering, Regeringsförklaringen, 2001/09/18, [WWW document], http://www. 
regeringen.se/regeringen/regeringsforklaring/tidigareregeringsforklaringar/010918.htm 
76 Regeringen, Sveriges säkerhetspolitiska linje, [WWW document], 
http://www.utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/sakerhet/index.htm 
77 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2001, Tal i Riksdagen 2001.02.07, [WWW document], 
http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/2001.htm  
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2002 kan antas utgöra frukten av en process som huvudsakligen ägde rum 
under år 2001.  

Den nya skrivningen utgör ett tydligt tecken på att det inte finns politisk vilja 
att omformulera den militära alliansfriheten men däremot att neutraliteten inte 
längre är ett självändamål. Uttrycket ”har tjänat oss väl” kan tolkas som en 
försiktig deklaration för att neutraliteten är något som hör till historien och det 
kalla kriget. Att man från svensk sida väljer att ”tona ned” betydelsen av 
neutraliteten utan att för den skull helt avskriva densamma kan tolkas som en 
vilja att skapa den handlingsfrihet som den svenska regeringen deklarerat att 
man strävar efter i alla lägen och där ovanstående formulering var den som var 
möjlig att nå en politisk majoritet kring.  

I 2001 års utrikesdeklaration menar regeringen just att det är dags att se över 
formuleringen av ”neutralitetsdoktrinen”, enligt ovan. Regeringen konstaterar 
att avsikten ej är att överge den militära alliansfriheten som är en tillgång för 
Sverige och har starkt stöd hos det svenska folket. I samband med denna 
skrivning återkommer också kopplingen till att alliansfriheten ger oss 
handlingsfrihet.78 

Ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inom ramen för EU 

I 2001 års utrikesdeklaration anges EU som det viktigaste verktyget för 
Sverige. I deklarationen konstateras att EU idag är en central utrikes- och 
säkerhetspolitisk aktör. När det gäller fredsframtvingande operationer 
konstateras emellertid att det för ett svenskt deltagande krävs ett beslut av FN:s 
säkerhetsråd. Beslut om EU-ledd insats fattas med enhällighet av 
medlemsländerna och det är upp till respektive land att besluta om 
deltagande.79 

När det gäller det fördjupade säkerhetspolitiska samarbetet inom ESDP 
framhålls i regeringens försvarsproposition att Sveriges säkerhetspolitik 
innebär att i samverkan med andra stater verka för fred och säkerhet. Inom 
ramen för EU-medlemskapet och i enlighet med Amsterdamfördraget har 
Sverige åtagit sig att tillsammans med övriga medlemsländer skydda unionens 
gemensamma värden, grundläggande intressen, oavhängighet och integritet. 
Regeringen konstaterar att det enligt fördraget ingår att på alla sätt stärka 
unionens säkerhet, bevara freden och stärka den internationella säkerheten.80 
Regeringen understryker att det ligger i Sveriges intresse att inte bara bidra till 
att förebygga konflikter utan också att aktivt verka för att lösa uppkomna 
konflikter och kriser inom ramen för en gemensam krishantering.81 

En gemensam försvarslösning inom EU  

I Utrikesdeklarationen 2001, har regeringen valt att inte beskriva hur den ser på 
utvecklingen av det fördjupade samarbetet. Istället har den valt att beskriva vad 
EU:s krishantering inte innebär i meningen att det inte finns några ömsesidiga 
                                                 
78 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2001, Tal i Riksdagen 2001.02.07, [WWW document], 
http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/2001.htm 
79 Ibid. 
80 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (Stockholm: 
Försvarsdepartementet), s. 35. 
81 Ibid., s. 36. 
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försvarsförpliktelser och att det fördjupade säkerhetssamarbetet ej utgör 
bildandet av en Europaarmé. EU är ingen försvarsunion eller ”sluten klubb”. 
Samarbetet står öppet för deltagande också från länder utanför EU.82 
Sammantaget efter att ha studerat officiella svenska dokument från år 2001 så 
förefaller det som om regeringen försökt undvika att ge tydliga besked i denna 
fråga. Ingenstans återfinns skrivningar som på ett tydligt vis markerar Sveriges 
inställning till ett framtida gemensamt europeiskt försvar. Istället väljer 
regeringen att enligt ovan beskriva vad EU inte är. Beskrivningen kan tolkas 
som en dagslägesbeskrivning som lämnar öppet för vad EU kan vara imorgon. 
Huruvida denna typ av beskrivning utgör ytterligare ett sätt att skapa sig 
handlingsfrihet eller faktiskt är en beskrivning om vad man från svenskt 
officiellt håll anser att EU inte är och inte skall bli är svårt att avgöra. Vad som 
däremot står fullständigt klart är att skrivningen, medvetet eller omedvetet, är 
mycket otydlig och lämnar öppet för tolkningar. 

Det är också mycket svårt att avgöra hur det svenska ordförandeskapet i EU 
under sex månader år 2001 har påverkat de officiella uttalandena. Ett rimligt 
antagande är att skrivningen speglar problemet när inrikespolitisk hänsyn 
möter EU-politisk hänsyn. Det skulle vara mycket svårt för Sverige som 
ordförandeland i EU att i sina officiella säkerhetspolitiska deklarationer tydligt 
markera sig som bromsande av ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inom 
EU. Samtidigt skulle det vara mycket svårt att i detta läge klart deklarera sitt 
stöd för en utveckling mot en gemensam försvarslösning inom EU samtidigt 
som deklarationer avges som innebär att den militära alliansfriheten består. 
Den senare deklarationen torde kunna få svåra inrikespolitiska följder. Tecken 
som tyder på detta är den debatt som utspelades under år 2000 där Regeringen 
bemöter Vänsterpartiets och Miljöpartiets kritik om att EU blir en offensiv 
militärallians och att EU kommer att utvecklas till en försvarsunion i likhet 
med NATO och som kommer att negligera FN.  

Utrikesminister Anna Lindh bemöter med att säga att det inte finns något motiv 
för att ompröva den militära alliansfriheten vars syfte är bredare än 
neutralitetsoptionen. Den svenska militära alliansfriheten syftar till att bidra till 
stabilitet och säkerhet i vårt närområde.83 I ett annat tal bemöter 
Utrikesminister Anna Lindh och Försvarsminister Björn von Sydow samma 
kritik med att hävda att EU inte blir någon militärallians och att ingen EU-armé 
ska skapas. Natoländerna har inte heller något intresse av att EU ska bli en 
försvarsorganisation. EU-insatserna sägs handla om krishantering, inte om ett 
gemensamt territorialförsvar med ömsesidiga försvarsgarantier. Sverige sägs 
kunna vara militärt alliansfritt, och i samverkan med andra EU-länder och FN 
delta i fredsfrämjande militära insatser. Alliansfriheten ger Sverige möjlighet 
att stå utanför en väpnad konflikt om det så skulle välja.84 Ovan beskrivna 
debatt ger en god bild av det inrikespolitiska retorikläget inför år 2001. Det är 
                                                 
82 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2001, Tal i Riksdagen 2001.02.07, [WWW document], 
http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/2001.htm  
83 Regeringen, Utrikesminister Anna Lindhs inledning vid riksdagens debatt om alliansfriheten 
och dess innehåll 2000.12.13. 
84 Utrikesminister Anna Lindh och Försvarsminister Björn von Sydow om alliansfriheten, DN 
Debatt (Svar till Gudrun Schyman och Lars Ohly DN Debatt 2000.11.18), Dagens Nyheter 
2000.11.25. 
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intressant att denna säkerhetspolitiska debatt faktiskt talar om vad EU inte skall 
bli i framtiden, vilket var något som inte kunde skönjas i 2001 års 
utrikesdeklaration som proklamerades två månader senare. Det pekar mot att 
Sveriges regering har en mjukare EU-linje inrikespolitiskt samtidigt som den i 
officiella utrikespolitiska proklamationer intar en mer anpassande attityd till 
EU.  

Ett samarbete med säkerhetsskapande organisationer vid sidan om EU och 
NATO 

När det gäller samarbete med säkerhetsskapande organisationer så betonar 
regeringen att Sveriges strävan är att samarbeta inom och medverka i FN, 
OSSE samt inom ramen för EU:s gemensamma krishanteringsförmåga. 
Samverkan sker också med NATO och flertalet europeiska stater inom ramen 
för Euroatlantiska partnerskapsrådet och PFF. Regeringen konstaterar att 
Sverige och Finland har ett särskilt nära samarbete i säkerhetspolitiska frågor. 
Regeringen menar att det för Sveriges egen säkerhet och den globala 
säkerheten är viktigt med ett brett europeiskt och internationellt 
säkerhetssamarbete.85 Både i försvarspropositionen, enligt ovan, och i 
utrikesdeklarationen 2001, betonas just FN:s roll som både enskild organisation 
och som samarbetspartner till EU. FN:s roll måste stärkas även om man från 
svensk sida anser att det är mindre sannolikt att FN i framtiden förmår 
genomföra mer omfattande fredsframtvingande insatser. Detta antas leda till en 
rollfördelning som innebär ett ökat mått av samverkan mellan FN och 
regionala organisationer.86 Sammantaget så proklamerar Sverige mycket tydligt 
vikten av ett samarbete med ett flertal organisationer utanför EU och att detta 
samarbete ökar den nationella säkerheten. Det som i någon mån kan vara 
avvikande är den mycket starka betoningen på FN:s roll och säkerhetsrådet 
som mandatgivare för fredsframtvingande insatser. Uttalandena tyder i flera 
fall på att det stora engagemanget för FN och FN:s roll har en direkt koppling 
till hur Sverige ställer sig till det fördjupade säkerhetspolitiska samarbetet inom 
ramen för EU och ESDP. Ett uttalande som mycket tydligt stärker denna 
slutsats återfinns i försvarsberedningens rapport ”Gränsöverskridande 
Sårbarhet – Gemensam Säkerhet” och som lyder  

”Ett fåtal länder ser utvecklingen mot en autonom militär förmåga inom EU 
som ett steg mot bildandet av ett europeiskt försvar. Andra länder, däribland 
Sverige, lägger stor vikt vid konfliktförebyggande verksamhet, den civila 
krishanteringen och möjligheten att stärka FN:s fredsbevarande roll med hjälp 
av EU:s militära förmåga.”87  

I likhet med Finland så är det svårt att avgöra om ett brett internationellt 
samarbete har några implikationer mot alliansfrihet och neutralitet men det 
faktum att man från svensk sida betonar vikten av samarbete med ett flertal 
regionala och globala organisationer utgör tecken på att man i minskad 
utsträckning ser den nationella säkerheten i ett strikt nationellt perspektiv. När 

                                                 
85 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (Stockholm: 
Försvarsdepartementet), s. 13. 
86 Ibid., s. 65. 
87Försvarsberedningen Ds 2001:14, Gränsöverskridande sårbarhet - Gemensam Säkerhet 
(Stockholm: Försvarsdepartementet), s. 35. 
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det gäller betoningen av FN:s roll så speglas sannolikt dels Sveriges historiskt 
sett omfattande engagemang för organisationen och dels en önskan att FN skall 
vara den organisation som ger legitimitet åt alla typer av 
krishanteringsoperationer som Sverige kan tänkas delta i, ledda av såväl EU 
som NATO. Ett starkt FN vars legitimitet som mandatgivande 
krishanteringsorganisation är obestridd, innebär att Sverige lättare kan hantera 
situationer inom NATO- och EU-samarbetet som skulle kunna innebära 
problem med hänsyn till alliansfriheten och neutraliteten. Denna slutsats 
grundar sig på att man från svensk sida så tydligt markerar vikten av ett utökat 
samarbete mellan FN och EU och vikten av att FN:s roll förstärks. Även 
fredsframtvingande insatser sägs inte innebära någon påverkan på den svenska 
alliansfriheten, oavsett ledning, NATO eller EU. Det viktiga är vem som ger 
mandatet. 

Ett närmare samarbete eller medlemskap i  NATO 

Sverige samarbetar med NATO inom ramen för EAPR88 och PFF89. 
Samarbetet inom EU och med de euroatlantiska säkerhetsstrukturerna, och 
bibehållandet av ett starkt amerikanskt engagemang för säkerheten i Norra 
Europa är av stor betydelse.90 Uttalanden eller snarare konstateranden av denna 
typ återkommer i 2001 års officiella dokument. I en rapport från 
Försvarsberedningen år 2001 påpekas att europeisk krishanteringsförmåga bör 
ses i ett bredare perspektiv än bara EU:s krishanteringsförmåga. Därför har 
Sverige anmält mer eller mindre samma resurser till EU:s, FN:s och NATO:s 
styrkeregister för krishantering.91 Ovanstående skrivningar år 2001 tyder 
endast på att det ordinarie samarbetet med NATO fortskrider. Det återfinns 
inga officiella tecken på att Sverige på något vis önskar fördjupa det militära 
samarbetet med NATO för att i förlängningen kunna se oss som fullvärdiga 
medlemmar, snarare tvärt om. Utrikesminister Anna Lindh hävdade i en 
riksdagsdebatt rörande alliansfriheten att det var bakåtsträvande att kräva en 
svensk anslutning till en militärallians med ömsesidiga försvarsgarantier. Hon 
menade att ett svenskt NATO-medlemskap skulle inte öka säkerheten i vår del 
av världen.92 

                                                 
88 Euro-atlantiska partnerskapsrådet (EAPR). EAPR utgör ett PFF-forum för 
informationsutbyte och en öppen säkerhetspolitisk dialog mellan Nato och partnerländerna. I 
rådet möts medlemsländernas utrikes- och försvarsministrar två gånger årligen. 
Ambassadörsnivån sammanträder varje månad och därutöver pågår ett brett arbete i olika 
arbetsgrupper. Se Regeringen, Sverige och Nato, [WWW document], 
http://www.utrikes.regeringen.se/ fragor/utrikespolitik/nato/index.htm 
89 Sverige har sedan 1994 samarbetat med Nato inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). 
PFF är ett praktiskt samarbetsprogram mellan Nato och 27 länder i Europa och Centralasien. 
Samarbetet omfattar räddningstjänst och fredsbevarande insatser. Det är av förtroendeskapande 
natur och bidrar till att stärka den gemensamma krishanteringsförmågan. För vidare 
information se Regeringen, Sverige och Nato, [WWW document], 
http://www.utrikes.regeringen.se/fragor/ utrikespolitik/nato/index.htm 
90 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (Stockholm: 
Försvarsdepartementet), s. 37. 
91 Försvarsberedningen Ds 2001:44, Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och 
krishantering (Stockholm: Försvarsdepartementet), s. 120. 
92 Regeringen, Utrikesminister Anna Lindhs inledning vid riksdagens debatt om alliansfriheten 
och dess innehåll, 2000.12.13. 
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Nationens säkerhetspolitiska dimensioner 

I fråga om grundelement i svensk säkerhetspolitik konstateras i 
försvarspropositionen att vår säkerhetspolitik har både en nationell och en 
internationell dimension.93 Denna skrivning tyder på att Sverige önskar 
markera sin alliansfrihet där det är den enskilda nationen som själv svarar för 
försvaret av de nationella intressena. Den internationella dimensionen kan då 
antas inrymma regional och global krishantering inom ramen för de 
organisationer som Sverige verkar inom. Denna tolkning motsägs dock i och 
med att regeringen uttalat att det som kan klassas som ett svenskt intresse, 
d.v.s. det som skall skyddas och försvaras, har ändrat karaktär. Betydelsen av 
var konflikten eller krisen inträffar tenderar att bli underordnad det svenska 
intresset. Definitionen av vad som utgör ett svenskt intresse har alltså blivit 
bredare och mer svårbestämt. Regeringen menar därför att svenskt egenintresse 
och gemensamma intressen tenderar att mer och mer överlappa varandra.94 
Statsministern har också vid ett flertal tillfällen uttalat att ”Europas säkerhet är 
odelbar”.95 Dessa motsägelsefulla uttalanden ger tecken på att Sverige officiellt 
i den nya säkerhetspolitiska situationen har svårt att tydligt markera den 
alliansfria hållningen med en option mot neutralitet i krig.   

5.1.3 Österrike 
I december år 2001 antog Österrikes federala regering en ny säkerhetspolitisk 
doktrin (benämnes i undersökningen för ”doktrinen”).96 Syftet med ”doktrinen” 
var att klargöra Österrikes säkerhetspolitiska ställning inom ramen för den nya 
säkerhetspolitiska situationen i Europa. Den doktrin som gällt tidigare antogs 
år 1975 och var, även om den till viss del utvecklats under åren, i allt väsentligt 
en produkt som svarade mot kalla krigets säkerhetspolitiska förhållanden. 
Utrikesdepartementet i Österrike utger också en årlig publikation, ”Austrian 
Foreign Policy Yearbook”97, som behandlar traditionellt säkerhetspolitiska 
områden som till stora delar också behandlas i Finlands ”Statsrådets 
redogörelse till riksdagen” och i Sveriges försvarsberedningsrapporter.  

Fortsatt alliansfrihet och/eller neutralitet 

I beskrivningen av hur det egna neutralitetsbegreppet utvecklats anges 
deltagandet i Gulfkriget år 1991 som en milstolpe. Här fastslogs att åtaganden 
inom ramen för resolutioner i FN har företrädesrätt framför åtaganden inom 
ramen för neutralitetsbegreppet. På grund av detta hade Österrikes neutralitet 

                                                 
93 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (Stockholm: 
Försvarsdepartementet), s. 36. 
94 Ibid., s. 36. 
95 Se som exempel, Regeringen, Utrikesdeklarationen 2000, Tal i Riksdagen 2000.02.09, 
[WWW document], http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/2000.htm 
96 Bundeskanzleramt, Sicherheits- und Verteidigungs doktrin beschlossen (Vienna, Austria, 
2001), [WWW document], http://www.bka.gv.at/bka/sicherheitspolitik/english_version.html 
Den ursprungliga versionen på Tyska återfinns vid [WWW document], http://www.bka.gv.at/ 
bka/sicherheitspolitik/index.html. Vidare nothänvisning till sidnummer hänför sig till den 
engelska versionen. 
97 Federal Ministry for Foreign Affairs, The Austrian Foreign Policy Yearbook 2001 (Vienna, 
Austria). Originalversionen på Tyska går att finna vid [WWW document], http://www.bmaa. 
gv.at/service/. Årsboken utgör en förkortad version av den officiella rapport som årligen 
addresseras till det österrikiska parlamentet från den federale utrikesministern. 
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av schweizisk modell förlorat sin relevans. När Österrike blev medlem i EU år 
1995 antogs unionens hela legala och politiska inriktning. I ”doktrinen” 
konstateras att Österrike då också tog ställning till Maastrichtfördraget och dess 
inriktning mot CFSP och ESDP med en framtida möjlighet till ett gemensamt 
försvar. På flera platser nämns i ”doktrinen” att en artikel infogades i 
Österrikes federala konstitution som försäkrar att deltagande i CFSP inte 
kommer att begränsas av neutralitetsakten. Denna milstolpe anses ytterligare ha 
begränsat effekten av Österrikes neutralitetsakt.98 

Efter ratificeringen av Amsterdamfördraget år 1998, så antogs ytterligare ett 
tillägg till konstitutionen enligt vilket Österrike kan delta i hela spektrumet av 
Petersbergsuppgifter inkluderande fredsframtvingande åtgärder som inte är 
förenliga med neutralitet i klassisk mening. ”Doktrinen” anger tydligt att 
deltagandet i dessa uppgifter är möjligt i enlighet med endast ett EU-beslut.99 
Denna mycket tydliga skrivning visar att Österrike är berett att i högre 
utsträckning förlita sig till EU som en säkerhetsgemenskap, och att det fjärmar 
sig från FN som av tradition för de alliansfria/neutrala staterna varit den enda 
organisation som ansetts ha legitimitet att besluta om fredsframtvingande 
verksamhet enligt kapitel 7 i FN-stadgan. 

I ”doktrinen” påpekas att ovanstående utveckling radikalt förändrat Österrikes 
status som permanent neutral stat i enlighet med internationell lag till att idag 
utgöra en, i en internationell jämförelse, stat som i högre utsträckning skall 
betraktas som en militärt alliansfri stat än en neutral stat.100  

Ovanstående skrivning kan betraktas som att Österrike nu formellt lämnat sin 
status som neutral stat och är berett att fullt ut integrera sig i det europeiska 
säkerhetssamarbetet även om det leder till ett gemensamt försvar som under 
EU-mandat skall agera fredsframtvingande i ett regionalt eller globalt 
perspektiv. 

Ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inom ramen för EU 

Doktrinen fastslår i ett flertal utrikespolitiska aspekter av säkerhetspolitiken att 
den senare skall utvecklas i enlighet med särskilda principer. Två som kan 
anses viktiga just avseende synen på ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete 
inom EU är:101 

- Österrike skall stödja EU:s reformer med utgångspunkten att utveckla 
CFSP/ESDP och säkerställa unionens säkerhetspolitiska intressen. 

- Österrike skall aktivt deltaga i ESDP med en anda av solidaritet. 

Österrike markerar att det gick med i EU utan reservationer avseende dess 
neutrala status. I samband med ratificeringen av medlemsansökningsavtalet till 
EU så infördes också en artikel i den federala konstitutionen som stadfäster att 
ett österrikiskt deltagande i CFSP inte är begränsat av neutralitetsakten i 

                                                 
98 Bundeskanzleramt, Sicherheits- und Verteidigungs doktrin beschlossen (Vienna, Austria, 
2001), s. 7, [WWW document], http://www.bka.gv.at/bka/sicherheitspolitik/english_ 
version.html 
99 Ibid., s .7. 
100 Ibid., s. 7. 
101 Ibid., s. 8-9. 
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mening av konstitutionell lag.102 I deklarationerna poängteras att utvecklingen 
inom ramen för ESDP helhjärtat stöds av Österrike. Och Österrike anser sig ha 
bevisat sin beslutsamhet att samarbeta på likvärdiga villkor och i solidaritet 
inom alla områden som omfattar europeisk säkerhet och försvar.103 

En gemensam försvarslösning inom EU 

Doktrinen fastslår i ett antal utrikespolitiska aspekter att säkerhetspolitiken 
skall utvecklas i enlighet med vissa principer. En aspekt som kan anses viktig 
avseende den officiella synen på en gemensam försvarslösning är att Österrike 
skall prioritera sitt stöd till alla framtida försök att realisera möjligheten till ett 
europeiskt försvar som förutses i artikel 17 i EU-fördraget.104 

Ett samarbete med säkerhetsskapande organisationer vid sidan om EU 

I likhet med Finland och Sverige poängterar Österrike vikten av ett brett och 
omfattande samarbete med regionala och globala säkerhetsskapande 
organisationer. De organisationer som poängteras utöver EU och NATO är FN, 
OSSE och Europarådet. Även om doktrinen andas en stor fokusering för EU-
samarbete så talar den också om att utveckla och skapa bilaterala relationer 
utanför EU i form av ett regionalt koncept för partnerskap med likasinnade 
stater vilka delar Österrikes värderingar och är sammanlänkade av 
gemensamma regionala intressen.105  

I likhet med Finland och Sverige så är det svårt att avgöra om ett brett 
internationellt samarbete har några implikationer mot alliansfrihet och 
neutralitet men det faktum att man även från österrikisk sida betonar vikten av 
samarbete med ett flertal regionala och globala organisationer, utgör tecken på 
att i minskad utsträckning betrakta den nationella säkerheten i ett strikt 
nationellt perspektiv. Denna slutsats kan antas stärkas av nedanstående 
undersökning rörande nationens säkerhetspolitiska dimensioner. 

Ett närmare samarbete eller medlemskap i NATO 

I doktrinen fastslås att NATO:s utvidgning välkomnas som ett bidrag till att 
stärka säkerheten och stabiliteten i Europa. Österrike avser fortlöpande 
analysera värdet av ett medlemskap i NATO och hur ett sådant påverkar 
Österrikes försvars- och säkerhetspolitik. Möjligheten att söka medlemskap 
skall hållas öppen men en medlemsansökan är endast aktuell efter en 
folkomröstning.106 

Nationens säkerhetspolitiska dimensioner 

I den nya doktrinen konstateras att den säkerhetspolitiska situationen för 
enskilda europeiska stater inte kan övervägas isolerat. Instabilitet och hot i 
Europa och dess periferi påverkar säkerhetssituationen gemensamt för alla 
europeiska stater. De nya säkerhetspolitiska utmaningarna och riskerna kan inte 
                                                 
102 Bundeskanzleramt, Sicherheits- und Verteidigungs doktrin beschlossen (Vienna, Austria, 
2001), s. 5, [WWW document], http://www.bka.gv.at/bka/sicherheitspolitik/english_ 
version.html 
103 Ibid., s. 6. 
104 Ibid., s. 8-9. 
105 Ibid., s. 9. 
106 Ibid., s. 8-9. 
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hanteras individuellt av stater utan endast genom internationellt samarbete i en 
anda av solidaritet. Österrikes och EU:s säkerhet är oseparerbart 
sammanlänkade. Österrike implementerar idag sin säkerhetspolitik 
huvudsakligen inom ramen för EU.107 

Denna officiella ståndpunkt är intressant i flera avseenden. Dels markeras det 
säkerhetspolitiska samarbetet i termer av solidaritet och dels utgör skrivningen 
en markering om att det är EU som säkerhetspolitiskt står i fokus för Österrike 
och inte NATO. Därmed inte sagt att NATO inte har en betydelsefull roll att 
spela ur ett Österrikiskt perspektiv, men den politiska fokuseringen är 
markerad. Det betonas dock att för det framtida Europa är utvecklingen av 
både NATO och EU av vital signifikans jämte både USA:s europeiska 
engagemang och Rysslands fortsatta utveckling av säkerhetsrelaterade 
relationer med EU och NATO. Vidare betonas att fred och stabilitet i Europa 
baseras på samarbete mellan europeiska stater inom ramen för flera olika 
säkerhetsskapande organisationer. När det gäller beslut är dock de individuella 
staterna de centrala aktörerna och de yttersta besluten i säkerhetspolitiska 
frågor vilar hos de legitima nationella politiska institutionerna.108 

Ovanstående skrivning kan tolkas som en österrikisk ståndpunkt att inte vara 
berett att överlämna den nationella beslutanderätten i säkerhetspolitiska frågor 
till ett röstningsförfarande med kvalificerad majoritet inom EU. Det torde rent 
praktiskt innebära att Österrike bibehåller rätten att vara militärt alliansfria 
inom ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete.  

5.1.4 Diskussion avseende politiska deklarationer som stabiliserande faktor 
Undersökningen visar att det finns substantiella skillnader mellan staterna i hur 
de i sina officiella deklarationer har tagit ställning i frågan om alliansfrihet och 
neutralitet. För att ge nedanstående diskussion en systematisk prägel görs först 
en komparation mellan staterna med slutsatser för varje vald markör. 
Avslutningsvis förs en diskussion om staternas ställningstaganden sett som en 
helhet inom ramen för politiska deklarationer. 

Fortsatt alliansfrihet och/eller neutralitet 

Avseende Finland så ges mycket tydliga signaler på att neutraliteten för 
finländsk del kan betraktas vara avskaffad. När det gäller alliansfriheten så 
proklameras den ännu att gälla i meningen att den under rådande förhållanden 
bör utgöra Finlands säkerhetspolitiska linje. Denna skrivning måste betraktas 
som svag i avseendet av att stabilisera en politik för fortsatt alliansfrihet. Den 
finländska inställningen är dock svårtolkad, då man å ena sidan mycket tydligt 
prioriterar den nationella försvarsförmågan men å andra sidan menar att det 
knappast finns några hot som kan avvärjas enbart genom nationella åtgärder. 
Det förefaller vara så att Finland officiellt önskar ge en bild till det egna 
samhället och en annan bild till sina europeiska samarbetspartners. 

                                                 
107 Bundeskanzleramt, Sicherheits- und Verteidigungs doktrin beschlossen (Vienna, Austria, 
2001), s. 1, [WWW document], http://www.bka.gv.at/bka/sicherheitspolitik/english_ 
version.html 
108 Ibid., s. 2. 
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För Sveriges finns det tydliga tecken på att neutraliteten försiktigtvis nu har 
avskaffats. Däremot betonas alliansfriheten mycket kraftfullt och de politiska 
deklarationerna torde härvidlag kunna antas utgöra en stabiliserande faktor för 
fortsatt alliansfrihet. 

Österrike har gått mycket långt i sina deklarationer och har mycket tydligt 
markerat sin vilja att fortsättningsvis endast bli betraktat som en militärt 
alliansfri stat. Neutraliteten kan därmed betraktas vara formellt avvecklad. 
Trots att den österrikiska alliansfriheten deklareras som att fortfarande vara 
gällande så det inte rimligt att anta att deklarationerna inom ramen för denna 
markör kan tjäna som en stabiliserande faktor för fortsatt alliansfrihet. 
Österrike deklarerar alltför tydligt en vilja till att i framtiden också kunna 
överväga ställningstagandena avseende sin status som militärt alliansfri stat. 

Ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inom EU  

Finland betonar att EU:s roll när det gäller Finlands säkerhetspolitiska intressen 
har ökat och tecken tyder på att man i högre grad ser EU som en framväxande 
säkerhetsgemenskap även på det säkerhetspolitiska området. Inte minst så 
hävdar man vikten av att EU baserar sin militära krishantering på unionens 
självständiga beslut och att det är viktigt att stärka unionens ansvar och 
identitet. Denna finländska ambition motsägs av att man samtidigt betonar 
vikten av mandat för krishantering från FN alternativt OSSE. Återigen ges en 
bild av finländsk tvetydighet.  

Inom ramen för denna markör är de svenska deklarationerna inte särskilt 
tydliga och det förefaller finnas en ambition att mot övriga EU-medlemmar 
dels deklarera en svensk förståelse för de säkerhetspolitiska åtaganden som 
Sverige i grunden förbundit sig att följa enligt Maastrichtfördraget samtidigt 
som man från svensk sida vill betona FN:s roll som den enda legitima 
mandatgivande organisationen. Det finns inga tydliga tecken på att man från 
svensk sida önskar se EU som en framväxande säkerhetsgemenskap utan 
endast en organisation som genomför gemensam krishantering inom ramen för 
FN-mandat. Det som möjligen talar emot denna slutsats är uttalanden som 
menar att gemensamma säkerhetspolitiska intressen blir allt viktigare.  

Österrike markerar tydligt sin vilja till fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete 
inom ramen för ESDP. 

En gemensam försvarslösning inom EU 

För finländsk del så har undersökningen inte utvisat några tydliga 
ställningstaganden för en gemensam försvarslösning inom EU. Det råder dock 
inge tvekan om att man från finländsk sida ser en framtida utveckling mot ett 
gemensamt försvar som man konstaterar är redan på plats, men som än så länge 
definieras som en krishanteringsförmåga. Det finns inga uttalanden i de 
officiella deklarationerna från Finland som direkt tyder på att man motsätter sig 
en gemensam försvarslösning inom EU, å andra sidan så är det inget som tyder 
på att man direkt förordar detsamma. 

De svenska deklarationerna ger inget stöd för en gemensam försvarslösning 
inom EU och kan snarare antas ha en stabiliserande effekt för fortsatt 
alliansfrihet.  
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Österrike betonar sin önskan att stödja alla framtida försök att skapa ett 
gemensamt europeiskt försvar vilket visar på en mycket tydlig och djup 
officiell integrationsvilja inom ramen för EU. 

Ett samarbete med säkerhetsskapande organisationer vid sidan om EU och 
NATO 

Från finländsk sida visas mycket tydliga tecken på en önskan att öka det 
säkerhetspolitiska samarbetet i ett brett perspektiv, med ett flertal 
organisationer. Det leder till slutsatsen att man från officiellt finländskt håll 
önskar minska betoningen på den nationella dimensionen men ännu ej tagit 
ställning till vilket samarbete som i framtiden bäst gynnar Finland. Tydliga 
officiella tecken på en önskan till ökad integration och samarbete kan rent 
allmänt, på sikt antas minska den stabiliserande effekten på en fortsatt 
alliansfrihet. 

De svenska deklarationerna är inom ramen för denna markör mycket tydliga. 
Sverige betonar kraftfullt FN:s roll. Trots att Sverige också betonar vikten av 
ett vidgat säkerhetspolitiskt samarbete så är slutsatsen, med anledning av 
betoningen på FN, att de politiska deklarationerna härvidlag kan utgöra en 
stabiliserande faktor för fortsatt alliansfrihet. 

Österrike deklarerar i likhet med övriga stater vikten av ett samarbete med ett 
flertal organisationer men ett tydligt fokus är riktat mot EU och NATO, på ett 
mycket särskiljande vis från Sveriges och Finlands ställningstaganden. 

Ett närmare samarbete eller framtida medlemskap i NATO 

Finländska officiella uttalanden visar tydligt att ett framtida NATO-
medlemskap är tänkbart. Även om de finländska deklarationerna uttrycker sig i 
allmänna termer och hänvisar till den säkerhetspolitiska analys som skall 
genomföras år 2004 så konstateras mycket tydligt att alliansfrågan kommer att 
vara den viktigaste frågan i 2004 års redogörelse. Att så tydligt deklarera att ett 
medlemskap i en militär allians kan övervägas kan tolkas som ett tecken på att 
de finländska politiska deklarationerna är mycket svaga när det gäller att verka 
som stabiliserande faktor för fortsatt alliansfrihet. 

De svenska deklarationerna visar tydligt att ett NATO-medlemskap för svensk 
del inte är aktuellt. Slutsatsen blir att denna tydliga ståndpunkt väl kan verka 
som en stabiliserande faktor för fortsatt alliansfrihet. 

Österrike deklarerar i likhet med Finland sin ambition att fortlöpande analysera 
värdet av ett medlemskap i NATO. De officiella deklarationerna är generellt 
positiva till NATO och kan inte på något vis anses verka som en stabiliserande 
faktor för fortsatt alliansfrihet. 

Både Österrike och Sverige har klart deklarerat att en medlemskapsansökan till 
NATO skall föregås av en folkomröstning. Någon sådan deklaration har inte 
gjorts från finländsk sida där man konstaterar att alliansfrågan skall avgöras 
med iakttagande av den politiska beslutsprocessen. 

Nationens säkerhetspolitiska dimensioner 

Inom ramen för denna markör visas återigen den finländska tvetydigheten. Å 
ena sidan betonas den nationella dimensionen med territorialförsvar och allmän 
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värnplikt, å andra sidan betonas att Finland ej kan öka sin nationella säkerhet 
genom att isolera sig. Slutsatsen att det i Finland finns två målgrupper med de 
politiska deklarationerna har därmed växt sig starkare under undersökningen 
och avseende denna markör kan den ej antas verka som en stabiliserande kraft 
för fortsatt alliansfrihet. 

Sveriges deklarationer har i likhet med Finlands deklarationer befunnits vara 
motsägelsefulla och kan ej antas utgöra en stabiliserande kraft för fortsatt 
alliansfrihet. 

Österrike har inom ramen för denna markör gjort tvetydiga deklarationer. Å 
ena sidan betonas Europas odelbara säkerhet och vikten av ett solidariskt 
ansvarstagande för europeisk säkerhet. Å andra sidan finns tecken som tyder på 
att ändå betonar de individuella staterna som centarla säkerhetspolitiska aktörer 
där också de yttersta besluten rörande säkerhetspolitik skall fattas. 
Deklarationer av denna typ kan upplevas illa överensstämmande med 
deklarationer i övriga delar av undersökningen men kan tolkas som en vilja att, 
trots omfattande deklarationer för säkerhetssamarbete, ändå markera sin 
nationella suveränitet inom säkerhetspolitiken. Sammantaget kan inte de 
österrikiska deklarationerna inom ramen för denna markör antas utgöra en 
stabiliserande kraft för fortsatt alliansfrihet. 

Sammanfattande diskussion avseende politiska deklarationer 

Sammanfattningsvis ger de slutsatser som dragits såväl i undersökningen som i 
denna diskussion en tydlig bild av förhållandet mellan de tre undersökta 
staterna. Alla tre kan anses mer eller mindre ha avvecklat sin neutralitet och det 
finns inget som tyder på att de politiska deklarationerna på något vis kan utgöra 
en stabiliserande faktor för fortsatt neutralitet. 

När det gäller alliansfriheten visar det sig att det finns stora skillnader. 
Österrike är den stat som tydligast deklarerar vilja till integration och 
institutionaliserat samarbete även om det skulle få effekt på alliansfriheten. 
Sverige är den stat som i minst utsträckning deklarerar motsvarande vilja. 
Finland placerar sig någonstans mitt emellan. En besvärande omständighet i 
bedömningen av de finländska deklarationerna är att det ofta tycks presenteras 
dubbla budskap kanske med en vilja att deklarationsmässigt hålla alla dörrar 
öppna inför 2004 års utvärdering av Finlands säkerhetspolitiska 
handlingsalternativ. I en sammanfattad värdering avseende i vilken mån som 
politiska deklarationer kan tänkas verka som en stabiliserande faktor för 
fortsatt alliansfrihet så är det bara de svenska deklarationerna som kan komma i 
fråga. För Österrikes del torde denna verkan vara i det närmaste obefintlig och 
för Finlands del visar den sammanfattande värderingen på en helhetsbild som 
ligger närmare Österrike än Sverige. 

5.2 Vanan av alliansfrihet/neutralitet som stabiliserande faktor 

Denna delundersökning baseras huvudsakligen på sekundärt källmaterial och 
fokuserar mot att undersöka vilken påverkan alliansfrihetens och neutralitetens 
historiska bakgrund har för de undersökta staternas institutionalisering av 
alliansfrihet och neutralitet. Viktiga markörer antas utgöras av huruvida 
alliansfriheten/neutraliteten var en självvald politik eller inte, om den har 
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omvärderats över tiden och huruvida alliansfriheten/neutraliteten har iakttagits 
fullt ut i ett historiskt perspektiv. 

Är alliansfriheten och neutraliteten självvald eller inte? 

Svensk neutralitet som betecknas som kontinuerlig, daterar tillbaka till första 
halvan av 1800-talet utgör en självvald status.  Inga andra stater var inblandade 
i implementeringen och tolkningen av neutraliteten, och den har aldrig varit 
inskriven i grundlagen. 109  

Österrike som var ockuperat efter andra världskriget försökte återfå sin 
självständighet och deklarerade sig år 1955 som en permanent neutral stat.110 
Den Österrikiska regeringen gav löfte till Sovjetunionen att det skulle iaktta en 
neutralitet i likhet med Schweiz och neutraliteten skrevs in i den 
konstitutionella lagen.111 Möjligheterna för Österrike att ändra sin status har 
varit en komplicerad juridisk fråga. Den generella uppfattningen under det 
kalla kriget var att Österrike inte var tillåtet att ändra status på eget initiativ.112 

Finlands träffade år 1948 ett avtal med Sovjetunionen som syftade till vänskap, 
samarbete och ömsesidig assistans. I avtalet ingick också ett åtagande att inte 
gå med i allianser som var riktade mot den andra staten.113 Avtalet definierade 
att Finland tillhörde Sovjetunionens intressesfär. När Finland 1956 förklarade 
sig neutralt så var det huvudsakliga skälet att undvika att avtalspunkten 
”ömsesidig assistans” skulle kunna realiseras. En annan strategi för att undvika 
ett militärt samarbete med Sovjetunionen utgjordes av att deklarera både en 
kapacitet och en vilja att avslå alla typer av aggressioner som skulle kunna 
tänkas ske mot Sovjetunionen genom finländskt territorium.114 

Har alliansfriheten/neutraliteten iakttagits fullt ut i ett historiskt perspektiv? 

Sverige, med den längsta perioden av alliansfrihet/neutralitet, har deklarerat sig 
vara neutralt i flera krig, men har samtidigt överträtt sin proklamerade 
neutralitet ett flertal gånger.115 Under andra världskriget skedde ett flertal 
överträdelser som har debatterats av forskare i historia. Under vinterkriget 

                                                 
109 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003. 
110 Ibid. 
111 Paul Luif, On the Road to Brussels: The political Dimension of Austria’s, Finland’s and 
Sweden’s Accession to the European Union (Wien: Braumüller, 1995), s. 128-129. 
112 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003. 
113 Ibid. 
114 Bo Huldt, Teija Tiilikainen, Tapani Vaahtoranta och Anna Helkama-Rågård, Finnish and 
Swedish Security: Comparing National Policies (Stockholm: Swedish National Defence 
College och Finnish Institute of International Affairs och Institut für Europäische politik, 
2001), s. 174. 
115 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003. 
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1939-1940 deklarerade sig Sverige inte som ”neutralt” utan som ”icke 
krigförande”.116  

Under efterkrigstiden har alla tre staterna i varierande omfattning överträtt 
neutralitetsreglerna där Sverige intar en klar tätposition.117 Exempelvis så 
deltog alla tre stater i sanktioner mot Rhodesia, Sydafrika och även 
sanktionerna mot Irak år 1990.118  Sverige utmärkte sig särskilt genom den 
omfattande kritik som riktades mot USA:s krig i Vietnam.119 

Har alliansfriheten/neutraliteten omvärderats över tiden? 

Den svenska neutraliteten har många gånger omvärderats men slutresultatet har 
dock i regel varit att neutraliteten befunnits vara den politiska inriktning som 
bäst tjänat svenska syften. Ett gyllene undantag utgörs av när Sverige efter 
andra världskriget gjorde ett misslyckat försök att forma en militärallians med 
Norge och Danmark.120 Vid en genomgång av de svenska utrikes-
deklarationerna efter det kalla krigets slut framgår att neutralitetslinjen 
successivt omvärderats till att helt utgöras av en alliansfrihetslinje. Från år 
1992 till och med år 2000 anges att svensk säkerhetspolitik kan sammanfattas 
med följande formulering: 

”Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna vara 
neutralt i händelse av krig i vårt närområde, består.”121 

I utrikesdeklarationen år 2001 sägs endast att den tidigare formuleringen, enligt 
regeringens mening, bör ses över.122 Resultatet av översynen framgår i 
utrikesdeklarationen för år 2002 och lyder: 

”Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet 
till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl.”123 

Ytterligare en förändring framträder i utrikesdeklarationen för år 2003 där 
regeringen endast anger att Sverige är militärt alliansfritt. Möjligheten till 
neutralitet nämns ej.124 

                                                 
116 Bo Huldt, Teija Tiilikainen, Tapani Vaahtoranta och Anna Helkama-Rågård, Finnish and 
Swedish Security: Comparing National Policies (Stockholm: Swedish National Defence 
College och Finnish Institute of International Affairs och Institut für Europäische politik, 
2001), s. 30. 
117 Paul Luif, On the Road to Brussels: The political Dimension of Austria’s, Finland’s and 
Sweden’s Accession to the European Union (Wien: Braumüller, 1995). Luif ger i kapitel 11 en 
mycket god beskrivning av hur de alliansfria/neutrala staterna hanterat internationella kriser. 
118 Hanna Ojanen, Gunilla Herolf och Rutger Lindahl, Non-Alignment and European Security 
Policy (Helsingfors: Ulkopoliittinen instituutti - The Finnish Institute of International Affairs, 
2000), s. 15. 
119 Paul Luif, On the Road to Brussels: The political Dimension of Austria’s, Finland’s and 
Sweden’s Accession to the European Union (Wien: Braumüller, 1995), s. 132.  
120 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003. 
121 Regeringen, Utrikesdeklarationen, årliga utgåvor 1997-2000. 
122 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2001, Tal i Riksdagen 2001.02.07, [WWW document], 
http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/index/2001.htm 
123 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2002, Tal i Riksdagen 2002.02.13, [WWW document], 
http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/index/2002.htm 
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Den påtvingade naturen av Österrikes och Finlands neutralitet har tydligt visats 
i staternas agerande efter det kalla krigets slut. I Österrike så började 
statsrättsjurister under 1990-talet hävda att österrike nu fritt kunde välja att 
ensidigt avsäga sig sin status som neutral stat.125 Denna ensidiga deklaration 
skedde också i och med att Österrike år 2001 utgav en ny säkerhetspolitisk 
doktrin. I denna deklareras tydligt att Österrike ej längre vill bli betraktat som 
en neutral stat utan endast som en militärt alliansfri stat.126 Ett flertal 
föregående lagändringar i konstitutionen gjorde denna ensidiga deklaration 
möjlig.127 

För Finlands del så ersattes avtalet om vänskap, samarbete och ömsesidig 
assistans med Sovjetunionen med ett lösare formulerat avtal om goda 
grannrelationer, där Finland nu kunde anses vara fritt att välja sin egen 
säkerhetspolitiska handlingslinje. Den nuvarande finländska säkerhetspolitiska 
doktrinen beskriver landet som militärt alliansfritt och det finns inga referenser 
till att Finland skulle välja att vara neutralt i krig.128 

5.2.1 Diskussion avseende vana som stabiliserande faktor 
Undersökningen visar att alla stater kraftigt har omvärderat neutraliteten men 
bibehållit alliansfriheten. De har alla i olika omfattning brutit mot 
neutralitetsreglerna. Det som är särskiljande är i vilken mån neutraliteten är 
påtvingad eller självpåtagen där Sverige intar en särställning med en gammal, 
djupt rotad och självpåtagen neutralitet. Det kan rimligen antas att vanan för 
Finland och Österrike inte utgör en särskilt stark stabiliserande faktor för 
fortsatt alliansfrihet i allmänhet och neutralitet i synnerhet. På grund av att 
denna delundersökning är mycket kortfattad så är det också svårt att värdera i 
vilken omfattning som en enskild stabiliserande faktor verkar och det torde 
vara lämpligt att dra mer direkta slutsatser från tendenser i en samlad bild av 
stabiliserande faktorer och dessas bedömda stabiliserande verkan.  När det 
gäller Sverige torde dock en rimlig slutsats vara att alliansfrihet och neutralitet 
som vana kan utgöra en stabiliserande faktor, framförallt beroende på en lång 
historia där alliansfrihet och neutralitet varit en framgångsrik säkerhetspolitisk 
handlingslinje som också givit Sverige en internationell status som aktör i till 
exempel FN.  

                                                                                                                                 
124 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2003, Tal i Riksdagen 2003.02.12, [WWW document], 
http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/index/2003.htm 
125 Paul Luif, On the Road to Brussels: The political Dimension of Austria’s, Finland’s and 
Sweden’s Accession to the European Union (Wien: Braumüller, 1995), s. 127 
126 Bundeskanzleramt, Sicherheits- und Verteidigungs doktrin beschlossen (Vienna, Austria, 
2001), s. 7, [WWW document], http://www.bka.gv.at/bka/sicherheitspolitik/english_ 
version.html 
127 Se kapitel 5.1.3 Österrike – Fortsatt alliansfrihet/neutralitet. 
128 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003, se också kapitel 5.1.1 Finland – Fortsatt 
alliansfrihet/neutralitet. 
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5.3 Investeringar som stabiliserande faktor 

5.3.1 Finland 
År 1997 påbörjade Finland en strukturförändring av försvaret med syftet att 
utveckla beredskap och reaktionsförmåga att avvärja ett strategiskt anfall. 
Vidare var syftet att öka beredskapen att delta i internationella 
krishanteringsoperationer. Parallellt med strukturförändringen har 1997 års 
förmåga att möta ett omfattande anfall upprätthållits. Mellan åren 1997-2000 
vidtogs en betydande del av de åtgärder som strukturförändringen förutsatte. 
Det var bland annat att förbättra lednings- och förvaltningssystemet, 
rationalisera utbildningsorganisationen, förnya värnpliktssystemets 
tjänstgöringstider och utbildning samt att se över den operativa planeringen. 
Parallellt med denna utveckling inleddes nedskärningen av de krigstida 
trupperna.129 Neddragningen innebar från år 1997-2001 personalmässiga 
nedskärningar från 530 000 man till 490 000 man, en minskning med 50 000 
man. Antalet armébrigader reducerades från 27 till 22 och kustartilleriets fasta 
och rörliga trupper lades ned.130 Territorialförbanden och antalet 
ledningsinstanser minskades. Vidare var avsikten att förbättra de operativa 
förbandens eldkraft och rörlighet.131  

De centrala utvecklingsmålen för Finlands försvar innebär att ha förmåga att 
förhindra och avvärja ett strategiskt överfall, inneha en operabilitet som svarar 
mot den europeiska krishanteringens målsättningar och utveckla ett 
försvarssystem som uppfyller försvarets behov.132 Det betonas att den centrala 
principen i Finlands försvarslösning alltjämt utgörs av det territoriella 
försvarssystemet och den allmänna värnplikten. Försvarsförmågan skall 
upprätthållas över tiden.133 Omstruktureringen genomförs alltså utan att 
Finland sänker den militära garden i nämnvärd omfattning. Den genomförs 
också utan att någon nämnvärd ökning av försvarsutgifterna sker.134 
Sammantaget är det tydligt att Finland visar stor försiktighet när det gäller att 
kraftigt omstrukturera försvarsmakten. Finland bibehåller en stor mängd 
förband vars huvudsakliga uppgift är att sörja för invasionsförsvaret där hotet 
numera beskrivs som ett strategiskt anfall. Inkallelsefrekvensen av värnpliktiga 
ska även fortsättningsvis ligga på cirka 80 procent, vilket innebär en stor 
utbildningsorganisation.135 Vidare innebär ambitionen att möta ett strategiskt 
anfall att en relativt hög beredskap måste innehållas över tiden. Lösningen för 

                                                 
129 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 37-38, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
130 Ibid., bilaga 3. 
131 Ibid., s. 39. 
132 Ibid., s. 39. 
133 Ibid., s. 5. 
134 Finlands Försvarsminister Jan-Erik Enestam, Den finländska nationella försvarspolitikens 
utveckling under innevarande decennium. Föredrag vid Paasikivi-samfundets årsmöte Finska 
Klubben i Helsingfors 2001.11.27, [WWW document], http://www.puolustusministerio.fi/ 
index.phtml/page_id/147/topmenu_id/2/menu_id/147/this_topmenu/24/lang/2/fs/12/page_id/ 
147/chapter_ id/1166#1166 
135 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 35, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
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att klara detta anges vara en förbättring av utbildningsnivån, beredskapen och 
utvecklade vapensystem. Systemen måste till sina viktigaste delar vara 
tillgängliga utan dröjsmål.136 Ovanstående ambitioner kopplat till att man från 
finländsk sida också har som ambition att hela nationen ska försvaras, pekar 
mot att det är svårt att genomföra genomgripande förändringar av 
försvarsmakten. Finland betonar närheten till Ryssland och hur landets 
geopolitiska läge spelar en stor roll för utvecklingen av försvarspolitiken. Det 
är rimligt att Finlands investeringar i försvarssystem och försvarsmaktsstruktur 
kan innebära en stabiliserande faktor när det gäller institutionalisering av 
säkerhetspolitiken. Å andra sidan kan Finlands situation också innebära att det 
till slut ser sig tvunget att vidtaga betydligt mer drastiska säkerhetspolitiska 
förändringar än Sverige och Österrike som inte befinner sig i Finlands 
geopolitiska läge. En sådan åtgärd skulle kunna vara en medlemsansökan till 
NATO. 

5.3.2 Sverige 
Riksdagen har fattat tre successiva beslut åren 1999-2001 vilka fastslår 
försvarsreformens syften och mål. Reformens övergripande mål kan beskrivas 
som att transformera det tidigare invasionsförsvaret till ett flexibelt och 
modernt insatsförsvar. Med begreppet reform menas också att syften och mål i 
försvarspolitiken förändras. Detta innebär en påverkan på det mesta i försvaret 
och innebär att verksamhetsmål, doktriner, organisation, materiel- och 
personalförsörjningsprinciper förändras. Reformen handlar alltså inte endast 
om en modernisering och en reducering av försvaret.137 

I regeringens proposition år 2001 ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret” 
konstateras att de beslut som riksdagen fattade vid propositionerna våren 1999 
och 2000 lade grunden för ett modernt, flexibelt och rörligt insatsförsvar 
grundat på totalförsvarsplikt. De förband som behövs i framtiden ska kunna 
användas såväl för att försvara landet som vid internationella insatser. 
Insatsförsvaret skall baseras på ett integrerat och nätverksbaserat 
försvarskoncept samt anpassningsprincipen. Stridskrafterna ska förändras och 
utformas så att de motsvarar de nya kraven. Arbetet med förändringen av 
grundorganisationen, insatsförbanden och den beslutade internationaliseringen 
konstateras vara i full gång i.  

De positiva säkerhetspolitiska förändringarna i Europa ligger till grund för det 
omfattande reformarbetet inom den svenska försvarspolitiken. Det höga tempot 
i och omfattningen av den nödvändiga förnyelsen och moderniseringen av det 
militära försvaret har möjliggjorts tack vare det minskade militära hotet mot 
Sverige.  

En omprioritering signaleras också i form av att Sverige efter det kalla kriget 
anses ha möjlighet att i större utsträckning bidra till den kollektiva säkerheten i 
Europa. Det innebär att stora delar av totalförsvarsresurserna anpassas till att 

                                                 
136 Försvarsministeriet Finland, Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001, Statsrådets 
redogörelse till Riksdagen 2001.06.13, s. 34, [WWW document], http://www.puolustusmini 
sterio.fi/index.phtml/page_id/13/topmenu_id/7/menu_id/13/this_topmenu/7/lang/2/fs/12 
137 Försvarsberedningens skriftserie nr 10, Försvar i förändring (Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2003), s. 5-7.  
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kunna användas vid internationell krishantering. En substantiell ökning av 
ekonomiska resurser avsattes för att genomföra internationella insatser i ökad 
omfattning.138 

Även om förändringen av försvaret inte startade så tidigt som i Österrike så är 
den desto mer omfattande och tar därför längre tid att genomföra. Sveriges 
försvarsreform innebär stort avkall på nationell försvarsförmåga i närtid till 
förmån för en framtida förbättrad och mer flexibel förmåga att hantera de nya 
hot som skisseras. Inga tydliga tecken tyder på att investeringar i 
försvarssystem eller strukturer kan verka som en institutionaliserande faktor 
avseende alliansfrihet och neutralitet. Snarare tvärtom i den meningen att 
reformen är så genomgripande att den kan utgöra en framtida destabiliserande 
faktor. De framtida försvarsresurserna kommer att ha förmåga till strategisk 
förflyttning, vara helt mekaniserade och helt anpassade att samverka med 
NATO-förband. Även ledningsstruktur, sambandssystem och taktik med mera 
anpassas successivt till NATO-standard. Vidare har försvaret under ett flertal 
år kallat in färre och färre värnpliktiga till grundutbildning vilket inneburit att 
debatten om värnpliktssystemets varande intensifierats. Destabiliserande 
faktorer behandlas dock ej i föreliggande uppsats varför intresserade hänvisas 
till Goldmann.139 Sverige har lagt ned alla fasta system som var avsedda för 
invasionsförsvaret och konsekvent avvecklat det omfattande 
mobiliseringssystemet. Exempel på stora system som fasats ut är det fasta 
kustartilleriet och arméns fordonsdragna artillerisystem. En stor del av ovan 
beskrivna åtgärder faller väl inom ramen för uppsatsens tidsfokusering runt år 
2001. 

5.3.3 Österrike 
Österrike var den första europeiska staten som efter kalla krigets slut påbörjade 
omstruktureringen av armén (Österrike har ingen flotta och flygvapnet ingår 
som en del i armén) för att reagera på det nya säkerhetspolitiska läget. Man 
utarbetade ett nytt operativt-taktiskt koncept i form av 1992-1996 års 
arméreform. Förändringarna var genomgripande och omfattade en 
förvaltningsreform, en ny arméorganisation, en infrastrukturreform, en 
utbildnings- och vapenskolereform, ett nytt insatskoncept, ett materiellt 
moderniseringskoncept, personalbesparingar och ny personalstruktur. 
Reformpaketet innebar för armén den största omställning som genomförts 
sedan dess bildande. Efter år 1996 fortsatte reformerna för att ytterligare 
anpassas till den europeiska säkerhetspolitiska utvecklingen140 och i december 
2002 proklamerades arméns reorganisation vara genomförd och avslutad.141 

                                                 
138 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (Stockholm: 
Försvarsdepartementet), s. 11-12. 
139 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), kapitel 3.2 ”The process of 
Destabilization” 
140 Österrikes försvarsministeriums informationssystem, Nationella försvarsrådet förordar ny 
försvarsorganisation, 1998-03-30, [WWW document], http://www.bmlv.gv.at/archiv/a1998/ 
archiv_98-0330_1a.shtml 
141 Österrikes försvarsministeriums informationssystem, Överblick över österrikiska 
stridskrafter, [WWW document], http://www.bmlv.gv.at/facts/geschichte_bh.shtml 
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På anskaffningsområdet har den kvalitativa utvecklingen varit mycket 
omfattande, i det närmaste total. Det område som ligger efter är nyanskaffning 
av ett nytt jaktflygsystem. Österrike använder sig av det mycket föråldrade 
Drakensystemet som köpts från Sverige. Idag, 2003, står dock en anskaffning 
av ett nytt flygsystem för dörren. Frågan är dock mycket komplicerad då 
österrikiska regeringen år 2002 bestämde sig för att anskaffa 18 stycken 
Eurofighter för 1.8 mdr Euro och det högerpopulistiska Frihetspartiet (FPÖ) 
hotar med nyval om inte regeringen ändrar sitt försvarsbeslut och väljer 
svenska JAS-Gripen istället för Eurofighter. Gripenkonsortiet har offererat 18 
flygplan för 1 mdr Euro. Ett regeringsbeslut har också tagits om att avskaffa 
värnplikten och bilda en yrkesarmé under början av 2000-talet.142  

Sammantaget är det inte möjligt att se att Österrikes investeringar i framförallt 
försvarssystem eller strukturer kan verka som en institutionaliserande faktor för 
alliansfriheten i dagsläget och ej heller vid uppsatsens fokusering kring 
tidsperioden år 2001. Österrike har på ett tidigt stadium omstrukturerat 
försvarsmakten till att passa den nya säkerhetspolitiska situationen i Europa där 
man från österrikisk sida tydligt markerat behovet av samarbete och 
integration, även vad gäller försvarsmakten. Österrike är också fullvärdig 
medlem av WEAG143 vilket ytterligare förstärker bilden av en stat som även på 
försvarsmaterielområdet söker integration. Även Sverige och Finland är 
fullvärdiga medlemmar i WEAG varför medlemskapet inte kan antas utgöra en 
särskiljande faktor.144 

5.3.4 Diskussion avseende investeringar som stabiliserande faktor 
När det gäller Sverige och Österrike är det mycket tydligt att försvarsmakterna 
genomgår/genomgått omfattande förändringar i syfte att anpassas till den nya 
säkerhetspolitiska situationen. System och strukturer som var direkt anpassade 
för att möta ett invasionshot som alliansfri/neutral stat har ersatts av ett 
flexiblare försvarssystem som är mer anpassat för internationell samverkan 
även utanför det egna landets gränser. Generellt har mängden förband tonats 
ned till förmån för rörlighet och hög kvalité. Det förefaller också finnas en 
politisk majoritet i de bägge staterna för att denna väg, d.v.s. genomgripande 
omstrukturering, är den rätta. Finland avviker mycket tydligt från de övriga 
undersökta staterna i meningen att försvarsmaktens omstrukturering genomförs 
i mindre omfattning med ett fokus som är inriktat på att på egen hand kunna 
försvara landet militärt. Även om den finländska omstruktureringen inneburit 
nedläggning av vissa försvarssystem som var helt inriktade mot 
invasionsförsvar, så bibehålls ett stort antal brigader, ett omfattande 
mobiliseringssystem med ett värnpliktsutbildningssystem som omfattar större 
delen av den manliga befolkningen. Vidare så upprätthålls en relativt 
omfattande fredstida beredskap för att kunna möta ett strategiskt anfall. Oaktat 
Finlands geostrategiska läge så är det inte orimligt att försvarssystemet med 
dess investeringar i vapensystem och försvarets organisation skulle kunna 

                                                 
142 Landguiden, Überblick über die österreichischen streitkräfte, [WWW document], 
http://www.bmlv.gv.at/facts/geschichte_bh.shtml  
143 Western European Armaments Group (WEAG), för vidare information se [WWW 
document], http://www.weu.int/weag/ 
144 Ibid. 
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utgöra en bidragande orsak till alliansfrihetens institutionalisering enligt 
Goldmanns teori.  

6 Det nationella stödet för alliansfriheten/neutraliteten  
Eurobarometer145 kan antas utgöra en god värdemätare på hur folkopinionen 
betraktar den egna alliansfriheten, neutraliteten och ett fördjupat 
säkerhetssamarbete inom EU och NATO. Under år 2001 så innehöll både vår- 
och höstundersökningarna ett flertal frågeställningar rörande säkerhetspolitik. 
Det innebär att just år 2001 ger ett bra underlag för komparativa 
undersökningar mellan de olika EU-medlemmarna avseende just 
säkerhetspolitiska frågeställningar. Även undersökningen som omfattar hösten 
2000 innehåller ett flertal frågor inom det säkerhetspolitiska området. 

Eurobarometer utgörs av undersökningar där samma frågeställningar ges i alla 
medlemsstater med likadana undersökningsverktyg. Huruvida invånarna i de 
olika staterna uppfattar frågeställningarna på olika sätt kan utgöra ett 
källkritiskt problem men detta kan anses vara betydligt mindre än de 
källkritiska problem som uppstår vid komparation av olika nationella 
opinionsundersökningar där inte ens frågeställningarna är likadant utformade. 
Sammantaget måste Eurobarometer antas utgöra ett mycket gott 
undersökningsunderlag för föreliggande delundersökning. Direkta frågor om 
alliansfrihet och neutralitet har inte ställts specifikt i Eurobarometer varför 
också olika nationella opinionsundersökningar använts i uppsatsen. 

6.1 Opinionsmässigt stöd respektive opposition  

Skall beslut rörande försvarspolitik fattas inom EU, nationella parlament eller 
NATO? 

Denna opinionsundersökning i Eurobarometer 56, hösten 2001, antas kunna 
utgöra en markör för hur den nationella synen på fortsatt alliansfrihet ter sig.  
Resultatet av opinionsundersökningen är särskilt intressant i meningen att det i 
frågan tagits med tre strategiska svarsalternativ (NATO, EU, nationellt 
parlament). Denna typ av frågeställning svarar väl mot denna uppsats 
undersökningsuppläggning och antas kunna ge en bild av oppositionens 
ställningstaganden. Av resultatet går det att utläsa att för Finlands del anser 52 
procent av befolkningen att beslut rörande försvarspolitik skall fattas av det 
nationella parlamentet, endast 3 procent anser att NATO skall göra detta och 
35 procent anser att det är EU. För Sveriges del anser 37 procent att det är det 
nationella parlamentet, 8 procent att det är NATO och anmärkningsvärda 41 
procent anser att det är EU. För Österrikes del anser 41 procent att det 
nationella parlamentet skall fatta de försvarspolitiska besluten, 9 procent anser 
att det skall göras inom NATO och 31 procent att det skall göras inom ramen 
för EU. De som svarat ”vet ej” alternativt ”annan uppfattning” har inte 

                                                 
145 Sedan år 1973 har Europeiska Kommissionen följt utvecklingen av folkopinionen rörande 
det europeiska medborgarskapet. Undersökningarna omfattar utvidgning, utrikes- och 
säkerhetspolitik, försvar, social situation, hälsa, kultur, IT, miljö, m.m. Den viktigaste 
undersökningen, som benämns Standard Eurobarometer, utförs med hjälp av cirka 1000 
intervjuer i varje medlemsstat. Den genomförs mellan 2-5 gånger per år och sammanställs till 
rapporter som publiceras två gånger per år, vår och höst. För vidare information se [WWW 
document], http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index.htm  
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medtagits i presentationen men utgör i Österrikes fall en något större grupp än i 
de övriga två staterna.146 

Bild 2: Beslut rörande europeisk försvarspolitik ska fattas av……? 

 
 Källa: European Commission, Eurobarometer 56, april 2002147  

Undersökningen visar något överraskande att Sverige är det land som placerar 
sig i toppen av de tre staterna för att överföra beslutsrätt till EU i 
försvarspolitiska frågor. Vid antagandet om att det finns en koppling mellan 
alliansfrihet/neutralitet och den nationella beslutanderätten så är resultatet 
uppseendeväckande. Det är också, för Sveriges del, överraskande att de som 
önskar att en organisation, EU eller NATO, skall fatta försvarspolitiska beslut 
är i kraftig majoritet över de som önskar behålla den nationella 
beslutanderätten över detta område. I skenet av att Österrike officiellt 
deklarerat sin starka vilja till fördjupad säkerhetspolitisk integration inom EU 
så är det överraskande att en så stor del av opinionen (41 procent) vill behålla 
den nationella beslutanderätten för försvarspolitiska frågor. Finlands resultat är 
inte överraskande men istället mycket tydligt i meningen av att det finns en 
majoritet som önskar bibehålla den försvarspolitiska beslutsfattningen på ett 
nationellt plan. Vid en betraktelse av just denna undersökning förefaller det 
som att opinionen verkar som en stabiliserande faktor för alliansfrihet i högst 
grad i Finland och i lägst grad i Sverige. Österrike placerar sig någonstans mitt 
emellan. Oppositionen, d.v.s. de som önskar upphäva alliansfriheten måste 
betraktas vara förhållandevis stark i alla tre stater. Det som är intressant är att i 
alla stater är stödet, avseende var försvarspolitiska beslut skall fattas, betydligt 
högre för EU än för NATO. 

                                                 
146 European Commission, Eurobarometer 56, April 2002, N=1000, s. 53. Rapporten omfattar 
fältarbete genomfört okt-nov 2001, [WWW document], http://europa.eu.int/comm/public_ 
opinion/archives/eb/eb56/eb56_en.htm 
147 Ibid. 
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Anser du att beslut rörande försvar skall fattas av nationella regeringar eller 
tillsammans inom EU? 

Denna opinionsundersökning i Eurobarometer 56, april 2002, innehåller en 
tydlig markör som har direkt bäring på alliansfriheten och den nationella 
integriteten.148 Resultaten från föregående undersökning, april 2001, 
presenteras inom parentes efter varje delresultat.149 Resultatet visar att 
opinionen i Finland till 91 procent (88 procent) önskar att beslut rörande 
försvaret ska fattas inom landet. Endast 7 procent (10 procent) anser att det kan 
göras inom EU. För Sveriges del anser 78 procent (75 procent) att besluten ska 
fattas inom landet och 20 procent (22 procent) är för att besluten ska fattas 
inom EU. För Österrikes del är 57 procent (53 procent) av opinionen för att 
beslut ska fattas inom landet och slutligen 39 procent (42 procent) är för att 
besluten fattas inom EU. Denna fråga tycks ha varit angelägen eller i vilket fall 
tycks den största delen av de tillfrågade ha en uppfattning, då andelen ”vet ej-
svar” understiger 5 procent för alla stater. Förändringarna från hösten 2000 till 
hösten 2001 är inte avgörande men resultaten visar, för alla tre stater, tecken på 
en trend mot en större acceptans för att beslut rörande försvaret kan fattas 
gemensamt inom EU. 

I denna undersökning framträder intressanta nationella skillnader som också 
går att koppla till de politiska deklarationer som respektive stat gjort. I Finland 
är en förkrossande majoritet för att beslut rörande försvaret ska fattas av den 
nationella regeringen. Detta kan också tolkas som en finländsk markering att 
befolkningen inte önskar en europaarmé som på sikt kan ersätta de nationella 
arméerna. Detta antagande förstärks av resultat från 2001 som presenteras i 
boken ”Public opinion on European Security and Defence” som säger att när 
det gäller just frågan om hur opinionen ställer sig till en enskild europaarmé 
som ersätter de nationella arméerna så är detta det alternativ som vinner minst 
godkännande i Danmark, Finland, Sverige och Irland.150 Även i Sverige är en 
stor majoritet för att beslut ska fattas nationellt. Österrike tycks dock vara mer 
splittrat i denna fråga då opinionen fördelar sig jämnare trots att det även här 
råder majoritet för nationella beslut. Den österrikiska opinionens uppfattning i 
denna fråga stämmer väl överens med de politiska deklarationer som 
undersökts tidigare i uppsatsen. 

Skall EU ha en gemensam försvars- och säkerhetspolitik? 

Även denna opinionsundersökning i Eurobarometer 56, hösten 2001, antas 
kunna utgöra en markör för hur den nationella synen på fortsatt alliansfrihet ter 
sig. Resultaten från föregående undersökning, våren 2001, presenteras inom 

                                                 
148 European Commission, Eurobarometer 56 annex B, april 2002, N=1000, s. 42-43. 
Rapporten omfattar fältarbete genomfört okt-nov 2001, [WWW document], http://europa.eu. 
int/comm/public_opinion/archives/eb/eb56/eb56_en.htm 
149 European Commission, Eurobarometer 54, annex B, oktober 2001, N=1000, s.56-57. 
Rapporten omfattar fältarbete genomfört nov-dec 2000, [WWW document], http://europa.eu. 
int/comm/public_opinion/archives/eb/eb54/eb54_en.htm 
150 Franz Kernic, Jean Callaghan och Philippe Manigart, Public Opinion on European Security 
and Defence: A Survey of European Trends and Public Attitudes Toward CFSP and ESDP 
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002), s. 52. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats FHS 19 100:2027           
ChP 01-03, Avd 3 03-07-21 Sidan 50 av 72 
Örlkn Stefan Pettersson 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

parentes efter varje delresultat.151 Resultatet av undersökningen är intressant i 
meningen av att frågeställningen omfattar den del av opinionen som är emot en 
gemensam försvarspolitik och som därmed kan tolkas som opposition. Av 
resultatet går att utläsa att opinionen i Finland till 48 procent (51 procent) är för 
en europeisk gemensam försvars- och säkerhetspolitik, 44 procent (40 procent) 
är emot detta. För Sveriges del är 54 procent (54 procent) för och 39 procent 
(38 procent) emot. I Österrike skiljer sig resultatet något då 57 procent (59 
procent) är för och 32 procent (26 procent) är emot.152 I Österrike är andelen 
som ansett sig inte veta också generellt högre, 11 procent (15 procent) jämfört 
med utfall under 10 procent för Finland och Sverige i båda undersökningarna. 
Resultatet över året visar inga större skillnader. Både i Finland och i Österrike 
minskade andelen som var positiva i någon mån. 

Resultatet visar att det i Österrike finns en stark majoritet som önskar en 
gemensam europeisk försvars- och säkerhetspolitik. I skenet av föregående 
undersökning är detta resultat något förbryllande då Österrike där visade sig 
vara den stat som minst av alla önska överföra beslutanderätt i försvarspolitik 
från den nationella nivån. Rörande Finland och Sverige är resultaten likartade 
där det i båda staterna finns en majoritet för en gemensam politik. I en 
betraktelse av hur opinionen i denna fråga skulle kunna utgöra en 
stabiliserande faktor för alliansfriheten så är det svårt att se några sådana 
tendenser. Snarare skulle opinionen kunna utgöra en destabiliserande faktor för 
Österrikes del.  

Nationella opinionsundersökningar rörande alliansfrihet/neutralitet i Finland 

Den svenskspråkiga tidningen Hufudstadsbladet i Finland refererar i en artikel 
till en opinionsundersökning som genomfördes år 2001. Denna undersökning 
visar att allt fler finländare, 79 procent, är för militär alliansfrihet medan endast 
16 procent är för en allians. Finländarnas åsikt i alliansfrågan anses klart ha 
förändrats sedan sommaren 2001 då andelen finländare som understödde en 
allians var 5 procent större, 21 procent, medan 68 procent inte ville att Finland 
skulle alliera sig. 
De baltiska ländernas eventuella Natomedlemskap verkar inte nämnvärt 
påverka finländarnas åsikter om Finlands medlemskap. Av dem som deltog i 
undersökningen ansåg 71 procent att Finland inte bör söka medlemskap i Nato 
även om Estland, Lettland och Litauen skulle godkännas som medlemmar. 
Då de tillfrågade ställdes inför ett låtsat fullbordat faktum i den meningen att 
Finland går med i en militär allians så ansåg hälften av de tillfrågade att Nato 
skulle vara det bästa alternativet. En femtedel stödde en allians med EU om EU 
skulle utvecklas till en militär pakt. Lika många stödde en allians med 
Sverige.153 Gunilla Herolf, UI, hänvisar till en opinionsundersökning, 2001, 
                                                 
151 European Commission, Eurobarometer 55, annex B, oktober 2001, N=1000, s.27-28. 
Rapporten omfattar fältarbete genomfört apr-maj 2001, [WWW document], http://europa.eu. 
int/comm/public_opinion/archives/eb/eb55/eb55_en.htm 
152 European Commission, Eurobarometer 56 annex B, april 2002, N=1000, s. 27-28. 
Rapporten omfattar fältarbete genomfört okt-nov 2001, [WWW document], http://europa.eu. 
int/comm/public_opinion/archives/eb/eb56/eb56_en.htm 
153 Hufvudstadsbladet, Finland, 2001-12-11, Angiven källa: Gallup gjord av Taloustutkimus 
Company i oktober och november, 2001, på uppdrag av planeringskommissionen för 
försvarsinformation, N=1 022 i åldersspannet 15-74 år. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats FHS 19 100:2027           
ChP 01-03, Avd 3 03-07-21 Sidan 51 av 72 
Örlkn Stefan Pettersson 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

som visar att 16 procent av finländarna var för ett NATO-medlemskap och 74 
procent var emot.154  

Undersökningarna visar att opinionen för fortsatt alliansfrihet är stor och under 
perioden växande. Vidare visar undersökningarna att den finländska opinionen 
klart föredrar NATO som säkerhetsskapande organisation före EU, men 
företrädesvis önskas ingen alliansanslutning överhuvudtaget. 

Nationella opinionsundersökningar rörande alliansfrihet/neutralitet i Sverige 

I en opinionsundersökning genomförd år 2001 ställdes följande fråga: -Tycker 
du att Sverige ska söka fullt medlemskap i NATO eller ska vi hålla fast vid 
alliansfriheten? Resultatet visar att 26 procent av de intervjuade menar att 
Sverige ska söka fullt medlemskap i NATO, 62 procent anser att Sverige skall 
hålla fast vid alliansfriheten och slutligen 12 procent angav att de saknade 
uppfattning eller att de inte kunde besvara frågan. En andra fråga i 
undersökningen löd: - Är du för eller emot att Sverige ingår i ett gemensamt 
militärt försvar inom EU? Resultatet för denna fråga visar att 54 procent är för 
och 30 procent är emot och slutligen 15 procent anger att de saknar 
uppfattning.155 Vid ett studium av SOM-institutets156 årliga rapport, 2001,157 så 
framgår att svenska folkets inställning till bibehållen alliansfrihet inte har 
förändrats nämnvärt mellan år 1994-2000. När det gäller inställningen till 
NATO-medlemskap så har andelen anhängare ökat något under samma period, 
men inga avgörande trender kan skönjas. Dessa resultat kan anses stärka de 
förstnämnda opinionsundersökningarnas resultat. Sammantaget är opinionen 
för fortsatt alliansfrihet stark. 

Nationella opinionsundersökningar rörande alliansfrihet/neutralitet i Österrike 

I en opinionsundersökning från juni 2001, som omfattade bland annat 
österrikarnas inställning till alliansfriheten och neutraliteten framgår att 26 
procent av de tillfrågade anser Österrike bör tillhöra ett säkerhetssystem. 62 
procent av de tillfrågade anser fortsatt neutralitet är den politik som bäst gynnar 
Österrikes säkerhet.158  En referens till en annan opinionsundersökning 
genomförd i mars 2001 visar att 69 procent av de tillfrågade var emot ett 
borttagande av neutraliteten i österrikisk lag emedan 14 procent ansåg att det 
skulle vara det rätta.159  

                                                 
154 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003, Angiven källa: Radio Yle 
155 Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Meddelande 160: Opinion 2001 - Nya Hot och Risker 
(Stockholm, 2001), s. 21-22, telefonbaserad intervjuundersökning, n=770 spannet 18-74 år 
156 SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, (Samhälle, Opinion, Massmedia), [WWW 
document], http://www.som.gu.se/ 
157 Sören Holmberg och Lennart Weibull, Land, Du välsignade? -  SOM-rapport nr. 26, 
(Göteborgs Universitet, 2001), s. 381-387. 
158 ”Für finanzspritze ans heer”, Salzburger Nachrichten, 2001-06-25, Artikel som refererar till 
gallup genomförd av Market-Umfrage på uppdrag av Förbundsarmén , N~1200, [WWW 
document], http://www. salzburg.com/servlet/scom2/searchresult?xm=199081&res=0  
159 Utrikesministeriet Litauen, Dokument som behandlar mellanstatliga relationer till Österrike 
och refererar till en opinionsundersökning som presenterats 2001-03-07, [WWW document], 
http://www.urm.lt/data/5/EF112013549_austri.htm 
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Även för Österrikes konstateras att opinionen för fortsatt alliansfrihet och 
neutralitet är stark trots att officiella politiska deklarationer klargör att 
Österrike inte längre skall betraktas som en neutral stat utan endast som en 
militärt alliansfri stat. 

6.1.1 Diskussion avseende opinionsmässigt stöd/opposition rörande 
alliansfrihet/neutralitet 

Som undersökningen visar så skapar de olika opinionsundersökningarna 
sammantaget en något svårtolkad bild med resultat som i vissa fall tycks peka 
åt olika håll. En viktig slutsats som rör undersökningar i allmänhet är att det 
finns en fara i att basera en undersökning på ett alltför tunt empiriskt material, 
till exempel att bara ta hänsyn till en enstaka opinionsundersökning.  

I samtliga undersökta stater finns en stark opinion för fortsatt alliansfrihet. 

Den finländska opinionen skiljer dock ut sig från de övriga och visar i särklass 
störst stöd för fortsatt alliansfrihet och minst stöd för ett NATO-medlemskap. 
Den finländska opinionen är också i minst utsträckning intresserad av att 
fördjupa det säkerhetspolitiska samarbetet inom EU till att omfatta en 
gemensam försvars- och säkerhetspolitik. Alliansfriheten och den nationella 
försvarsdimensionen förefaller vara viktigare än alla tänkbara alliansalternativ. 
Försvarspolitiken och försvaret som sådant förefaller i Finland värderas helt 
olika med tanke på en förkrossande opinionsmässig inställning för att bibehålla 
beslutanderätten avseende försvaret inom nationen. Även om den finländska 
opinionen, jämfört med de två övriga staterna, i störst utsträckning anser att 
beslut om försvarspolitik skall fattas inom det nationella parlamentet så 
förefaller finländaren känna särskilt för det nationella försvaret. Det är dock 
svårt att värdera hur opinionen definierar försvarspolitik och försvar. Det kan 
förefalla märkligt att 91 procent av den finländska opinionen vill hålla beslut 
rörande försvaret inom nationen men endast 52 procent anser att beslut rörande 
försvarspolitik skall fattas inom det nationella parlamentet. Det skulle vara 
mycket intressant att undersöka hur de differerande 40 procenten av opinionen 
motiverar sitt ställningstagande. Detta låter sig dock inte göras inom ramen för 
denna uppsats utan överlämnas till den som önskar bedriva vidare forskning i 
ämnet. En mycket intressant frågeställning var den som innebar att tvinga 
respondenterna att frigöra sig från alliansfriheten och aktivt välja någon form 
av säkerhetsstruktur. En majoritet skulle då välja NATO, vilket kan tolkas som 
att den finländska opinionen väljer det man vet fungerar för att trygga den egna 
nationella säkerheten. Finländaren är pragmatisk när det ankommer på säkerhet 
och försvar av nationen. Det kanske är spekulativt att dra paralleller till 
Finlands anskaffning av nytt flygande system till Flygvapnet, där valet stod 
mellan JAS Gripen och amerikanska F 18, men tanken ligger inte långt borta. 

När det gäller den svenska och österrikiska opinionen så är resultaten 
påfallande likvärdiga både vad gäller stödet för fortsatt alliansfrihet, motståndet 
mot NATO-medlemskap och inställningen till en gemensam försvars- och 
säkerhetspolitik inom EU.  När det gäller var beslut avseende försvar skall 
fattas så närmar sig dock den svenska opinionen den finländska i den meningen 
att det finns ett betydligt större stöd för nationell beslutsfattning rörande 
försvaret i Sverige jämfört med i Österrike. När det gäller skillnad i opinion 
mellan de som är för att beslut om försvar ska fattas av nationellt parlament  
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och de som är för att försvarspolitiska beslut skall fattas av nationellt parlament 
så råder i det närmaste samma skillnad inom den svenska opinionen som inom 
den finländska. I Sverige och Finland utgör denna skillnad 40 procent emedan 
den i Österrike endast uppgår till 15 procent.  

Opposition i denna undersökning antas utgöras av de som aktivt visat stöd för 
någon form av alliansanslutning och då samtidigt är mot en fortsatt 
alliansfrihet/neutralitet. Det innebär att oppositionen, i en jämförelse mellan 
Sverige och Österrike, måste anses vara svagast i Österrike, då gruppen som 
säger sig inte kunna svara eller inte har någon uppfattning genomgående är 
större i de österrikiska opinionsundersökningarna. Det innebär att det uppstår 
en skillnad mellan Sverige och Österrike som i övrigt hade resultat som i stort 
var likvärdiga. I Finland återfinns dock den opinionsmässigt svagare 
oppositionen. 

Avseende återkopplingen till uppsatsens grundläggande frågeställningar så 
utgör följande slutsatser en koppling till Goldmanns teori om stabiliserande 
faktorer: 

- Den finländska opinionen utgör en stark stabiliserande faktor för att bibehålla 
alliansfrihet och även neutralitet. 

- Den svenska och österrikiska opinionen intar en något svårbedömd ställning. 
Båda staternas opinionsbild kan antas utgöra stabiliserande faktorer särskilt 
avseende opinionsbilden rörande ett bibehållande av alliansfriheten. Det finns 
dock diskrepanser staterna emellan. Den svenska opinionen önskar i högre grad 
behålla beslutsrätten över det nationella försvaret emedan Österrike i högre rad 
önskar behålla beslutsrätten avseende försvarspolitiken inom det nationella 
parlamentet. Resultatet är mycket svårtolkat men en naturlig slutsats är att de 
opinionsmässiga skillnaderna mellan Österrike och Sverige inte är särskilt stora 
när det gäller möjliga säkerhetspolitiska vägval. Dock kan opinionen i Sverige 
och Österrike antas utgöra en stabiliserande faktor för fortsatt alliansfrihet om 
än i mindre utsträckning än den finländska opinionen. 

6.2 Partipolitiskt stöd respektive substantiellt avstånd mellan 
partipolitiskt stöd och opposition 

Vid en undersökning av ett omfattande politikområde kan det vara svårt att 
värdera det substantiella avståndet mellan olika partiers olika uppfattningar 
genom att de kan vara mycket mångfasetterade. Men när det gäller 
undersökning av så specifika säkerhetspolitiska frågor som just alliansfrihet 
och neutralitet så antas det substantiella avståndet kunna bestämmas genom att 
helt enkelt klargöra om det finns partier eller höga företrädare som klart har 
tagit ställning mot en fortsatt alliansfrihet/neutralitet och på vilket sätt detta 
uttrycks. I en händelse att ett större parti klart deklarerar en uppfattning att 
landet skall söka medlemskap i försvarsalliansen NATO så torde det utgöra det 
största möjliga substantiella avståndet till motpolen att aktivt proklamera 
fortsatt alliansfrihet/neutralitet.  
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6.2.1 Finland 
Under år 1999-2003 leddes den finländska regeringen av Paavo Lipponen, 
Socialdemokraterna, som 1999 angav följande i sin regeringsförklaring: 

”Grunden för Finlands säkerhetspolitik är en trovärdig försvarsförmåga. Under 
rådande förhållanden främjar Finland den stabila utvecklingen i Nordeuropa 
bäst genom att vara alliansfritt i militärt avseende. Finland deltar i 
fredsbevarande samarbete och krishanteringssamarbete inom ramen för Förenta 
Nationerna, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Europeiska 
unionen och NATO:s program för partnerskap för fred. Betoningen läggs på 
praktiskt samarbete med Sverige och de övriga nordiska länderna.”160 

Lipponens regering utgjordes av en så kallad ”regnbågskoalition” bestående av 
Socialdemokraterna (SDP), Det Borgerliga Samlingspartiet och tre mindre 
partier i form av Svenska Folkpartiet (SFP), Vänsterförbundet och De Gröna. 
Det var samma koalition som ledde Finland även under perioden 1995-1999. I 
slutet av den senare regeringsperioden lämnade dock ”De Gröna” 
regeringssamarbetet. Centerpartiet jämte Kristdemokraterna stod utanför 
regeringen.  

De uppräknade partierna utgör de tongivande partierna i Finland och det är 
dessa vars säkerhetspolitiska ställningstaganden är intressanta att undersöka. I 
valet år 2003 blev det regeringsskifte där centerledaren, Anneli Jäätteenmäki, 
bildade regering med Socialdemokraterna och Svenska Folkpartiet. Detta 
innebär att den finländska regeringen har fått en ickesocialistisk tonvikt som 
kan komma att påverka Finlands säkerhetspolitiska ställningstaganden under 
den nuvarande mandatperioden.  

Det Socialdemokratiska partiets uppfattning är enligt partiprogrammet att 
Finlands utrikes- och säkerhetspolitik bör stärka, den på samarbete baserade 
säkerheten och stabiliteten i Nordeuropa. Under rådande förhållanden anser 
SDP att Finlands utrikes- och säkerhetspolitik bör basera sig på alliansfrihet 
och ett självständigt försvar.161 

Kristdemokraterna menar att Finlands neutralitet och självständighet bäst kan 
upprätthållas i fall Finland inte lierar sig, varken med öst eller väst. Finland bör 
konsekvent hålla sig utanför internationella konflikter, genom att i alla 
situationer driva en neutral fredspolitik.162 

Centerpartiet understöder grundlinjerna i Finlands säkerhetspolitik, dvs. militär 
alliansfrihet som grundar sig på ett självständigt och trovärdigt försvar samt på 
allmän värnplikt.163 

Det Borgerliga Samlingspartiet tar inte öppet ställning för eller mot NATO 
eller ett avskaffande av alliansfriheten. Samlingspartiets ordförande, Ville Itälä, 

                                                 
160 Statsrådet, Finlands regeringsförklaring 1999, Utrikes- och säkerhetspolitik, [WWW 
document], http://www.government.fi/vn/liston/base.lsp?r=36108&k=sv&page=1&old=36108 
161 Socialdemokratiska partiet (SDP), Finland, Partikongress 2002: Resolution, [WWW 
document], http://www.sosialidemokraatit.fi/cgi-bin/iisi3.pl?cid=sdp&mid=236&sid=170 
162 Kristdemokraterna, Finland, Partiprogram: Yttre och inre säkerhet, [WWW document], 
http://www.kristillisdemokraatit.fi/kd/frame.php 
163 Centerpartiet, Finland, Uttalande från partidelegationen 2002-11-23, [WWW document], 
http://www.keskusta.fi/keskusta/svenska/?article_id=7290 
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menade att det inte fanns någon anledning att ändra på linjen av alliansfrihet i 
valprogrammet till år 2003 men påpekade också att frågan skall aktualiseras 
vid den säkerhetspolitiska utvärdering som skall genomföras år 2004 och leda 
fram till en ny säkerhets- och försvarspolitisk redogörelse. Samtidigt som Itälä 
betonade att alliansfriheten åtminstone tills vidare består, sade han att ett 
kategoriskt nej till att Nato inte tjänar några nationella intressen. Itälä menade 
att Nato-optionen fyller en funktion även om den aldrig skulle infrias. 
Avseende den beslutade NATO-utvidgningen i november 2002 konstaterade 
han att finländarna inte hade någon chans att hinna med denna gång, men att 
det kommer fler tillfällen. Itälä menar att Finland inte ska krypa in i sig självt 
och stänga gränserna då det ligger i ett litet lands intresse att vara en aktiv, 
internationell aktör. Bara då har Finland rätt att förvänta sig stöd av andra i fall 
det skulle behöva hjälp. Itälä avslutade med att konstatera att Samlingspartiet 
är redo för förändring.164 

När det gäller säkerhetspolitiken har Vänsterförbundet som huvudpunkter att 
stärka FN och OSSE. Finlands alliansfrihet bör bevaras och ett NATO-
medlemskap anses vara helt uteslutet. Förbundet försöker attrahera väljare just 
genom att garantera ett ”icke medlemskap” i en politisk situation där, som man 
menar, starka krafter arbetar för ett NATO-medlemskap.165  

De Gröna deklarerar kortfattat att fortsatt alliansfrihet är det bästa för 
Finland.166 

Svenska Folkpartiet har fått stämpeln av att vara för ett NATO-medlemskap 
särskilt som försvarsministern, Enestam, som också är partiledare för SFP är 
den som officiellt har att hantera NATO-debatten. Från partiets håll görs försök 
att tona ned NATO-frågan och istället hävda att Finland bör bevara sin 
alliansfrihet, vilket man också tagit ställning till i partiprogrammet 2002.167 

Vid undersökningen framkommer en mycket märklig bild av den finländska 
politiska debatten och de tongivande partiernas officiella ståndpunkter. Några 
konstateranden och kommentarer är dock rimliga. Det finns en omfattande 
debatt rörande NATO-medlemskap och alliansfrihetens relevans i den nya 
europeiska säkerhetspolitiska situationen. Så gott som samtliga partier är eniga 
om att den säkerhetspolitiska utvärdering som skall genomföras år 2004 är den 
tidpunkt då alliansfrågan skall behandlas. Inget parti tar officiell ställning för 
ett avskaffande av alliansfriheten och för ett NATO-medlemskap. De partier 
som anses stödja ett framtida NATO-medlemskap utgörs först och främst av 
Svenska Folkpartiet och Det Borgerliga Samlingspartiet. Det finns också 
kommentarer som tyder på att Centerpartiet skull kunna driva en sådan politik 
och det blir därför intressant att följa utvecklingen när nu Finland har fått en 
centerpartistisk statsminister. Även när det gäller Socialdemokraterna finns 

                                                 
164 ”Finland måste inta en aktiv roll”, Hufudstadsbladet, Finland, 13 mars 2002, [WWW 
document], http://195.255.83.67/cgi-bin/mediaweb 
165 Vänsterförbundet, Finland, Politiskt målsättningsprogram 2001-2004, [WWW document], 
http://www.vasemmistoliitto.fi/sv/malsattningsprogram.html 
166 ”De Gröna fokuserar på barnfamiljen”, Hufvudstadsbladet, Finland, 3 februari 2003, 
[WWW document], http://195.255.83.67/cgi-bin/mediaweb 
167 ”SFP får inte bli spjutspets i NATO-frågan”, Hufvudstadsbladet, Finland, 12 februari 2002, 
[WWW document], http://195.255.83.67/cgi-bin/mediaweb  
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tecken som tyder på en acceptans för en förändrad säkerhetspolitisk inriktning. 
Under Statsminister Paavo Lipponens första regering, mars 1998, uttrycktes 
just uppfattningar om att ett NATO-medlemskap skulle kunna vara nära 
förestående för Finland. Emellertid har inga sådana uppfattningar framförts 
under Lipponens andra regering, kanske beroende på en kraftig förändring av 
folkopinionen till stöd för fortsatt alliansfrihet.168 Det förefaller som om det 
finns en kraftig diskrepans mellan opinionens och den politiska elitens 
uppfattningar avseende frågan om fortsatt alliansfrihet/neutralitet. Denna skulle 
kunna bero i att den politiska eliten, i syfte att anpassa sina ståndpunkter till 
opinionsläget, ej gör några officiella stadfästelser som kan innebära 
väljarförluster, sannolikt, till De Gröna och Vänsterförbundet. 

När det gäller alliansfrihetens roll som politisk ”helig ko” och parlamentarisk 
samförståndsfråga kan det konstateras att den politiska isen försiktigtvis är 
bruten i Finland. Det går att deklarera kritiska uppfattningar mot fortsatt 
alliansfrihet, även om det inte lockar stora väljarskaror, och avståndet mellan 
de stora partierna tycks inte vara alltför stort. När det gäller finländsk politik så 
är det viktigt att inte glömma bort den viktiga roll som presidenten spelar. 
Frågan om NATO-medlemskap spelade ingen större roll vid presidentvalet år 
2000 och Tarja Halonen har hållit Finlands policy mot NATO på oförändrad 
nivå. I sitt inledningsanförande som president tryckte hon på att det inte var 
nödvändigt att ansöka om NATO-medlemskap under hennes presidentperiod. 
Analytiker tolkade detta som att dörren mot NATO stängdes för de kommande 
sex åren.169 

6.2.2 Sverige 
I Sverige har frågorna om alliansfrihet, neutralitet och eventuell NATO-
medlemskap tagit en något annorlunda väg än i Finland. I likhet med Finland 
har alliansfrihet/neutralitet traditionellt utgjort en ”helig ko” och en 
samförståndsfråga mellan partierna.  Regeringen har hållit en förhållandevis 
låg profil fram till år 1999 där diskussionsmotståndarna utgjorts av 
Moderaterna och Folkpartiet som förordat ett medlemskap i ett framtida 
reformerat NATO som anpassats till en ny allomfattande europeisk 
säkerhetsordning.170 I november 1999 slog dock en politisk bomb ned i och 
med att Folkpartiets riksstämma beslutade att rösta och arbeta för ett 
omedelbart svenskt medlemskap i NATO. Detta beslut innebar att den gamla 
parlamentariska enigheten om svensk militär alliansfrihet var bruten. 
Responsen från regeringen och övriga partier var överraskande lågmäld vilket 
skulle kunna bero på att Folkpartiet vid denna tid endast samlade knappt fem 
procent av väljarna.171 Folkpartiet är alltså det första svenska riksdagsparti som 
officiellt deklarerar att alliansfriheten och neutraliteten kan offras till förmån 
för medlemskap i en militärallians.  

                                                 
168 Bo Huldt, Teija Tiilikainen, Tapani Vaahtoranta och Anna Helkama-Rågård, Finnish and 
Swedish Security: Comparing National Policies (Stockholm: Swedish National Defence 
College och Finnish Institute of International Affairs och Institut für Europäische politik, 
2001), s. 100. 
169 Ibid., s. 100. 
170 Ibid., s. 88. 
171 Ibid., s. 88. 
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Moderaternas partiledare fick år 2002 frågan: Om du blir statsminister, när går 
Sverige med i Nato, Bo Lundgren? 
”Nato är nästa naturliga steg. Om vi vinner valet kommer vi i höst att tillsätta en 
parlamentarisk kommitté som utreder Natofrågan och följer med det förändrade läget 
då de baltiska staterna går med i Nato.”172  
I moderaternas program för säkerhetspolitik framgår: 

”Det gamla neutralitetsbegreppet finns inte längre. Att gå med i NATO är en 
naturlig utveckling som successivt kommer att växa fram. Det är inte frågan om 
utan när. Vi moderater står bakom och driver på denna utveckling. Sveriges val 
av säkerhetspolitik måste ske utifrån en styrkeposition. Försvarsplanering bör 
utgå från Sveriges förpliktelser i FN och EU och utgå från att Sverige behöver 
agera i nära samverkan med Nato och att ett svenskt medlemskap kan bli 
aktuellt. 
Sverige skall därför ha ett försvar som kan försvara landet. Vi skall därutöver 
deltaga i internationella insatser för att kunna hjälpa våra grannar. Vi har en 
solidaritet gentemot länderna i Europa, såväl de som är med i som står utanför 
EU. Vi kan inte stå utanför om en konflikt skulle hota något av dessa länder.” 173 

Moderaterna utgör det andra svenska riksdagsparti som tydligt deklarerar ett 
avskaffande av alliansfriheten och neutraliteten samt arbetar aktivt för ett 
svenskt medlemskap i NATO. 

Socialdemokraterna har dubbla roller i meningen att de dels är i 
regeringsställning på minoritetsbasis och därför i viss mån måste anpassa sin 
politik som fastslagits i partiprogrammet. Av detta framgår att det är 
socialdemokraternas mål att Sverige skall vara alliansfritt. Alliansfriheten ses 
som ett viktigt säkerhetspolitiskt verktyg. Socialdemokraterna menar att 
alliansfriheten ger oss handlingsfrihet i krislägen och att vi kan välja att ställa 
oss neutrala i en eventuell krigssituation.174 

Av Kristdemokraternas principprogram framgår att: 
”Svensk säkerhetspolitik ska präglas av samarbete, förutseende och 
helhetslösningar inom en internationell säkerhetssamverkan. Målet är att 
fördjupa fredsuppbyggnaden i vårt närområde, i Europa samt i övriga världen. 
FN bör vara effektivt och starkt som organisation för global krishantering, och 
EU samt OSSE som regionala europeiska säkerhetsorganisationer. Det är 
positivt att USA genom sitt engagemang i NATO deltar i den europeiska 
säkerhetsordningen. Ett öppet och nära samarbete med NATO bör vara en 
naturlig del av svensk säkerhetspolitik. 

Med den förändrade världsbild som råder efter det kalla krigets slut behövs en 
modern säkerhetspolitik för Sverige som fokuserar på internationellt samarbete 
och ett gemensamt ansvar för människors säkerhet. 

Sverige ingår i EU där ett europeiskt säkerhetspolitiskt samarbete växer fram. 
Vi kan inte stå neutrala om våra grannländer anfalls. Vi bör vara delaktiga i att 

                                                 
172 ”Lundgren vill ta Sverige in i NATO”, Hufudstadsbladet, Finland, 10 september 2002, 
[WWW document], http://195.255.83.67/cgi-bin/mediaweb 
173 Moderaterna, Sverige, Idéer & Åsikter:  Moderaterna om militär alliansfrihet, [WWW 
document], http://www.moderat.se/index.asp?mainid=1&subid=0&artid=2663 
174 Socialdemokraterna, Sverige, Partiprogram 2001, s. 35, [WWW document], 
http://socialdemokraterna.se/ 
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lösa säkerhetsproblem i Europa och närområdet, och efter förmåga även i övriga 
delar av världen. Svenska åtaganden ska främja bland annat europeisk säkerhet 
och vara fredsbevarande. Genom ett europeiskt försvarssamarbete stöds också 
den svenska försvarspolitiken som syftar till fred och frihet. Svenska militära 
insatser ska genomföras först efter självständiga svenska beslut.” 175 

De kristdemokratiska ställningstagandena måste tolkas som en önskan att hålla 
dörren öppen för ett svenskt NATO-medlemskap och en beredskap att avsäga 
sig alliansfriheten för svensk del. När det gäller neutraliteten så finns en 
beredskap att avsäga sig även denna option till förmån för den europeiska 
säkerhetspolitiska integrationen. Skrivningarna i principprogrammet tyder på 
att kristdemokraterna definitivt ser EU som en säkerhetsgemenskap. 

När det gäller Vänsterpartiet är budskapen mycket tydliga. Ett svenskt 
medlemskap i NATO är uteslutet. Det utrikes- och säkerhetspolitiska 
samarbetet inom EU enligt Nicefördraget anses göra EU:s röst starkare i 
världen men innebär samtidigt att den svenska rösten i världen blir tystare. 
Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet försämras genom att Sverige tvingas 
inordna sig i EU:s gemensamma politik. Vänsterpartiet hävdar att Sverige skall 
vara alliansfritt och neutralt.176 

Centerpartiet medverkade år 2002 till överenskommelsen om Sveriges nya 
säkerhetspolitiska handlingslinje177och menar att den nya svenska 
säkerhetspolitiska doktrinen måste sätta alliansfriheten i centrum. Centerpartiet 
menar att alliansfriheten har ett starkt folkligt stöd och ger Sverige nödvändig 
handlingsfrihet. Man pekar till exempel på att ett militärt samarbete med 
Ryssland underlättas i det fall Sverige fortsättningsvis är militärt alliansfritt.178  

Miljöpartiet menar att Sverige skall vara ett alliansfritt land för att kunna vara 
neutrala i krig. Den svenska säkerhetspolitiken skall bygga på en trovärdig 
neutralitet. Detta är ett av de starka skälen till att Sverige bör gå ur EU.179 

Undersökningen av partiernas officiella ställningstaganden visar tydligt att det 
råder en stor klyfta mellan de partier som önskar bibehålla alliansfriheten och 
de partier som har tagit ställning för en alliansanslutning, oavsett om det 
handlar om NATO eller ett framtida EU med en fördjupad gemensam 
säkerhets- och försvarspolitik. 

6.2.3 Österrike 
Österrikisk politik är, jämfört med finländsk och svensk mycket svårgreppbar 
och komplex. Dels beror det på att Österrike är en förbundsstat och dels 
sannolikt också beroende på att Österrike växlat över från ett system med två 

                                                 
175 Kristdemokraterna, Sverige, Principprogram 2002, kap 2.4 Säkerhets- och Försvarspolitik, 
[WWW document], http://www.kristdemokrat.se/article.asp?Article_Id=288 
176 Vänsterpartiet, Sverige, Uttalande av riksdagsledamot Berit Jóhannesson angående partiets 
säkerhetspolitiska ställningstaganden 2003-03-05, [WWW document], 
http://www.vansterpartiet.se/PUB_FredForsvar/218,13075.cs 
177 Regeringen, Sveriges säkerhetspolitiska linje, [WWW document], 
http://www.utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/sakerhet/index.htm 
178 Centerpartiet, Sverige, Sakfrågor: Försvars- och Säkerhetspolitik, [WWW document], 
http://www.centerpartiet.se/templates/Infosida.asp?id=1970 
179 Miljöpartiet, Sverige, Partiprogram, kap. Fred, 2002-01-08, [WWW document], 
http://www.mp.se/ 
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stora konkurrerande partier, Socialdemokraterna (SPÖ) och det Borgerliga 
Folkpartiet (ÖVP), till ett system där invanda strukturer brutit samman och där 
ytterligare tre partier nu kämpar om makten. En kortare bakgrund är därför på 
sin plats i syfte att ge läsaren en uppfattning om hur partipolitiska 
förutsättningar och ställningstaganden kan komma att påverka österrikisk 
säkerhetspolitik.  

I parlamentsvalet år1999 fick De Frihetliga (FPÖ) stora framgångar. SPÖ blev 
åter det största partiet med 33 procent av rösterna men därefter kom FPÖ 
omedelbart före ÖVP, som traditionellt utgjort det näst största partiet. SPÖ 
förhandlade med ÖVP om ett fortsatt regeringssamarbete då man ansåg att en 
regeringssamverkan med det främlingsfientliga FPÖ, lett av Jörg Haider, skulle 
kunna skada Österrike i internationella sammanhang. I början av år 2000 
tycktes det som om SPÖ och ÖVP skulle kunna enas om en koalitionsregering 
men detta samarbete sprack då ÖVP gick för långt i sina krav på 
ministerposter. När SPÖ misslyckades med att bilda en minoritetsregering 
inledde ÖVP och FPÖ förhandlingar och enades om ett regeringsprogram utan 
invandrarfientliga inslag. Omvärlden förskräcktes dock över att det 
invandrarfientliga FPÖ kommit i regeringsställning och alla EU:s 
medlemsländer bröt de diplomatiska kontakterna med Österrike. I september 
avbröt dock EU sin isolering av Österrike vilket till del kan ha berott på att 
Jörg Haider överraskande avgick som partiledare kort efter regeringens tillträde 
i februari. Regeringsperioden präglades av kriser och inte minst de svåra 
översvämningarna sommaren 2002 ledde till politiska följder. Kriserna fick 
förbundskansler Wolfgang Schüssel att föreslå ett nyval som skulle hållas i 
november 2002.  

Det bör noteras att det är till tiden för denna krisernas regeringsperiod som 
uppsatsen fokuserar och det är också nu som ÖVP och FPÖ tar fram och fattar 
beslut om Österrikes nya säkerhetspolitiska doktrin. I nyvalet år 2002 skördade 
främst ÖVP stora framgångar och fick drygt 42 procent av rösterna vilket 
innebar en ökning med över 15 procent. SPÖ ökade med 4 procent och fick 37 
procent av rösterna och var därför inte längre Österrikes största parti. De Gröna 
ökade också 2 procent och fick sammanlagt 9 procent av rösterna. Valets stora 
förlorare blev FPÖ som tappade två tredjedelar av sina väljare och hamnade på 
10 procent av rösterna. Jörg Haider deklarerade att han avsåg att lämna 
politiken men sitter kvar i delstatsregeringen i Kärnten till år 2004. ÖVP 
inledde förhandlingar om koalitionsregering som slutade med ett förnyat 
samarbete mellan ÖVP och FPÖ där de frihetliga fick tre ministerposter. Det 
som har inträffat i Österrike är alltså att FPÖ, om än ett mindre parti efter 
senaste valet, kan betraktas ha blivit rumsrent och de sitter nu för andra 
mandatperioden i rad i regeringsställning. Den koalition som drev igenom den 
nya säkerhetspolitiska doktrinen har nu möjlighet att fortsätta arbetet med att 
förändra Österrikes säkerhetspolitik.  
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Österrike är det land som tydligast har uttryckt sin beredskap för förändring 
jämfört med Sverige och Finland. De tydligaste signalerna kom under år 2001 
från Försvarsministern, Scheibner från Frihetspartiet (FPÖ), som menade att 
även om det inte fanns en majoritet för det i parlamentet just nu så borde 
Österrike gå med i NATO. Utrikesministern, Dr Ferrero-Waldner från 
Folkpartiet (ÖVP) uttryckte sig också positivt utan att direkt binda sig: 

”Österrike kommer att vidareutveckla sina relationer till NATO som en full och 
jämlik partner rörande alla aspekter av europeisk säkerhet. Möjligheten att bli 
medlem i NATO fortsätter därför att vara öppen. I  vilket fall kommer den 
österrikiska regeringen låta en eventuell medlemskapsansökan avgöras av en 
folkomröstning”.180  

Av den säkerhetspolitiska doktrin som utgavs år 2001, och som undersöks i 
denna uppsats, framgår att Österrike fortlöpande avser att analysera värdet av 
ett medlemskap i NATO och hur det påverkar Österrikes försvars- och 
säkerhetspolitik. Möjligheten att söka medlemskap skall hållas öppen.181 Det 
skall noteras att denna doktrin endast stöddes av de två regeringspartierna FPÖ 
och ÖVP.182   

Socialdemokraterna (SPÖ) är för ett bibehållande av neutraliteten, mot 
medlemskap i NATO, men för en gemensam europaarmé. Socialdemokraterna 
anser att en gemensam europaarmé är förenlig med neutraliteten när det gäller 
försvaret av Europa, men konstaterar att det krävs ett FN-mandat för ett 
österrikiskt deltagande i internationell krishantering med sagda europaarmé.183 
De Gröna är aktivt mot ett NATO-medlemskap och vill behålla neutraliteten 
för österrikes del. Socialdemokraterna menar att en småstat som Österrike 
bättre kan verka för konfliktprevention och humanitär hjälp som neutral stat än 
som NATO-medlem.184 

6.2.4 Diskussion avseende partipolitiskt stöd och det substantiella avståndet 
mellan partipolitiskt stöd och opposition 

Ovanstående undersökning av respektive stats viktigare politiska partiers 
officiella ställningstaganden visar på en mycket mångfasetterad politisk 
situation i respektive stat. Den viktigaste slutsatsen torde vara att det parti- och 
blockgränsöverskridande samförstånd som präglat de tre staternas 
säkerhetspolitik avseende alliansfrihet och neutralitet för all framtid är brutet, i 
stor utsträckning i Sverige och Österrike och i något mindre utsträckning i 

                                                 
180 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003 
181 Bundeskanzleramt, Sicherheits- und Verteidigungs doktrin beschlossen (Vienna, Austria, 
2001), s. 9, [WWW document], http://www.bka.gv.at/bka/sicherheitspolitik/english_ 
version.html 
182 Herolf Gunilla, Politique européenne de défense et non alignment, artikel i, L’Union 
europénne puissance militaire -  Politique europénne de défense et gestion des crises (Bok 
under tryckning), Fabien (red), Toulouse, 2003 
183 Socialdemokraterna (SPÖ), Österrike, Argument: Sicher in der EU – Für Europaarmee, 
gegen NATO-Beitritt, 2003-04-16, [WWW document], http://www.spoe.at/ 
184 Die Grünen, Österrike, Neutralitet har väsentlig betydelse för europeisk politik, 2001-12-20, 
Artikel med uttalanden av de grönas utrikespolitiska språkrår Ulrike Lunacek, [WWW 
document], http://www.gruene.at/themen.php?tid=7706&wo=11&kat=&kid= 
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Finland. Det som kan tyckas något märkligt är att både Sverige och Österrike 
har deklarerat att en medlemsansökan till NATO ska föregås av en 
folkomröstning. Någon sådan deklaration har inte deklarerats från finländsk 
sida. Goldmann använder sig av Sverige i sitt kapitel om en politiks 
framträdandegrad där han menar att neutralitetspolitiken i Sverige är så högt 
institutionaliserad och konsensusmässig att alla i det svenska politiska systemet 
ser det som självklart att det skulle bli svåra återverkningar i det 
inrikespolitiska systemet om ett politiskt parti skulle hoppa av det rådande 
samförståndssystemet.185 Just det Goldmann beskriver har nu skett i alla tre 
undersökta stater utan att det fått svåra inrikespolitiska följder. Det leder till 
slutsatsen att det nu gått så lång tid sedan kalla krigets slut att staterna är 
politiskt mogna att omvärdera alliansfriheten och neutraliteten.  

En intressant iakttagelse är den fokusering som riktas mot NATO i debatten om 
alliansfrihetens varande eller inte. Det är förvånande att inte det fördjupade 
säkerhetspolitiska samarbetet inom EU i större utsträckning också omfattas. 
Denna utveckling inom EU förefaller kunna drivas mycket långt utan att det 
från politiskt håll kan anses ha påverkan på alliansfriheten.  

7 Uppsummering av undersökningsresultat 
Nedanstående summering syftar till att ge en tydlig bild av hur resultaten för 
respektive delundersökning: 

Institutionalisering 

Politiska deklarationer - Delundersökningen omfattar ett flertal markörer som 
sammanfattningsvis pekar mot att politiska deklarationer för Sveriges del torde 
utgöra en stabiliserande faktor för fortsatt alliansfrihet/neutralitet. De 
österrikiska politiska deklarationerna kan inte antas utgöra en stabiliserande 
faktor. Finland placerar sig mellan Sverige och Österrike, där det 
sammanfattande omdömet är att deklarationerna endast i låg utsträckning kan 
verka som stabiliserande faktor.  

Vana - Även om delundersökningen är uppsatsens mest omfattande så visar 
resultatet tydligt att det vanemässiga perspektivet, avseende alliansfrihet 
och/eller neutralitet, i hög utsträckning kan tjäna som en stabiliserande faktor 
för Sverige och i låg omfattning för Finland och Österrike.  

Investeringar - Delundersökningen visar att investeringar torde kunna utgöra en 
stabiliserande faktor för fortsatt alliansfrihet och/eller neutralitet  för Finland. 
För Sveriges och Österrikes del torde den stabiliserande effekten vara minimal 
med hänsyn till de omfattande försvarsreformer som genomförs/genomförts. 

Stöd 

Opinionsmässigt stöd - När det gäller det opinionsmässiga stödet för fortsatt 
alliansfrihet och/eller neutralitet är det sannolikt att det i alla undersökta stater 
utgör en stark stabiliserande faktor. Det gäller i hög utsträckning i Finland och i 

                                                 
185 Kjell Goldmann, Change and Stability in Foreign Policy: The problems and Possibilities of 
Détente (Hemel Hempstead: Harvester-Wheatsheaf, 1988), s. 53. Notera att boken är 
publicerad 1988, d.v.s. före det kalla krigets slut. 
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låg utsträckning i Österrike. Sverige placerar sig i mellanställning men 
resultatet visar dock på stora likheter med Österrike. 

Opinionsmässig opposition - När det gäller oppositionen, det vill säga den del 
av opinionen som är tydligt mot fortsatt alliansfrihet och/eller neutralitet, så 
kan denna betraktas vara svagast i Österrike, tätt följt av Sverige. I Finland är 
oppositionen stark och torde kunna utgöra en stabiliserande faktor för fortsatt 
alliansfrihet. 

Partipolitiskt stöd - Generellt finns i alla stater en majoritet för fortsatt 
alliansfrihet men ej för fortsatt neutralitet. Sammantaget är slutsatsen att det 
partipolitiska stödet för fortsatt alliansfrihet utgör en stabiliserande faktor i alla 
stater, däremot utgör stödet för en fortsatt neutralitetslinje ingen stabiliserande 
faktor. Denna delundersökning visar svagheter när det gäller att värdera 
omfattningen av det partipolitiska stöd som finns för fortsatt alliansfrihet 
och/eller neutralitet men tendensen är dock tydlig. 

Substantiellt avstånd mellan partipolitiskt stöd och opposition - Det 
substantiella avståndet mellan stöd och opposition är stort i alla tre stater. 
Denna slutsats grundas på att det i varje stat finns riksdagspartier som mer eller 
mindre förordar ett medlemskap i en militärallians. Det innebär att varje stats 
politiska system innehåller två divergerande viljor som innebär att det rådande 
substantiella avståndet är sådant att den stabiliserande effekten för fortsatt 
alliansfrihet är liten.  

Sammantaget undersökningsresultat 

Vid ett sammantaget beaktande av alla stabiliserande faktorer framkommer en 
bild där det för Sveriges del är de politiska deklarationerna, vanan och 
folkopinionen som utgör de tongivande stabiliserande faktorerna för fortsatt 
alliansfrihet och/eller neutralitet. För Finlands del förefaller investeringar, 
opinionsmässigt stöd och även opposition utgöra de tongivande stabiliserande 
faktorerna. När det gäller Österrike så framkommer en bild av en stat där 
endast det opinionsmässiga stödet skulle kunna utgöra en stabiliserande faktor. 

8 Sammanfattande diskussion och konklusion 
”Europas säkerhet är odelbar”186  

Dessa ord från Sveriges utrikesdeklaration, år 2000, får symbolisera hur den 
nya säkerhetspolitiska situationen kan betraktas i Europa under perioden runt år 
2001. Uppsatsen slår fast att det, i och med EU-medlemskapet, råder ett 
förändringstryck mot de alliansfria staterna, med syftet att de skall anpassa sig 
till den nya säkerhetspolitiska situationen. Inom ramen för denna situation 
diskuteras alliansfrihet och neutralitet huvudsakligen i en kontext där NATO 
utgör det enda militära alliansalternativet. I uppsatsen har ett försök gjorts att 
att lyfta alliansfrihetsfrågan från att endast omfatta NATO till att också omfatta 
hur ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete inom EU kan komma att påverka 
valet av fortsatt alliansfrihet. Undersökningen har omfattat ett antal utvalda 
inrikespolitiska faktorer som alla kan antas utöva påverkan på respektive stats 

                                                 
186 Regeringen, Utrikesdeklarationen 2000, Utrikesministerns tal i riksdagen 2000-02-09, 
[WWW document], http://utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/2000.htm 
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säkerhetspolitiska vägval när det gäller alliansfriheten och neutraliteten i den 
nya säkerhetspolitiska kontexten. Den samlade bilden av Finland, Sverige och 
Österrike som vid undersökningens början tycktes utgöra en enhetlig grupp 
alliansfria stater är inte längre lika tydlig. Undersökningen visar att det förvisso 
finns likheter staterna emellan, men också stora olikheter avseende hur 
inrikespolitiska faktorer kan antas utöva påverkan på det säkerhetspolitiska 
vägvalet. Kommer alliansfriheten och neutraliteten att bestå? Undersökningen 
visar att neutraliteten mer eller mindre kan betecknas som avskaffad. Finland 
gav sådana signaler redan år 1995, Österrike gav år 2001 mycket tydliga 
signaler och utanför undersökningens tidsfokusering kan det för Sveriges del 
konstateras att år 2003 nämns neutraliteten ej längre som en option. När det 
gäller frågan om fortsatt alliansfriheten så visar undersökningen att en mycket 
stor påverkansfaktor utgörs av det starka folkliga stöd som finns i alla tre 
undersökta stater. Folkopinionen utgör den inrikespolitiska gemensamma 
nämnaren för de tre undersökta staterna. För Österrikes del visar 
undersökningen att folkopinionen är den enda faktor som verkar stabiliserande 
för fortsatt alliansfrihet och en intressant iakttagelse är att det i alla tre stater 
tycks vara så att befolkningen är betydligt mer positivt inställd till fortsatt 
alliansfrihet än den politiska eliten i respektive stat. En rimlig slutsats är att det 
finns en stark och svårvärderad nationell identitetsfaktor som påverkar. 

Det som framförallt är intressant är de skillnader som undersökningen visar 
finns mellan staterna. För Finlands del är investeringar och en svag opposition 
två påverkansfaktorer som särskiljer mot Sverige och Österrike. 
Undersökningen visar tecken på att det i den finländska nationella identiteten 
ingår ett stort värdesättande av att själva kunna försvara hela nationen och en 
stor tilltro till den egna förmågan att göra det. En integration där försvaret av 
nationen överlämnas till en form av gemensamt åtagande, betraktas med 
skepsis från en befolkning som fortfarande anser att Ryssland utgör ett militärt 
hot. På den politiskt ledande nivån tycks man dela befolkningens uppfattning 
om Ryssland som hot, varför försvarsmaktens omstrukturering inte genomförs i 
samma omfattning som i Sverige och Österrike. Till skillnad mot den egna 
befolkningen tycks den politiska eliten inte dela uppfattningen om den egna 
förmågan och vill därför hålla dörren öppen för ett framtida NATO-
medlemskap, men utan att deklarera det på ett tydligt vis för den egna 
befolkningen. 

För Sveriges del framstår, inte överraskande, vanan som en stabiliserande 
faktor jämte politiska deklarationer. Det är just inom området politiska 
deklarationer som de största skillnaderna framträder, särskilt mellan Sverige 
och Österrike. Sverige deklarerar ett tydligt engagemang för FN och förordar 
inte på något vis ett NATO-medlemskap eller ett fördjupat säkerhetssamarbete 
inom EU som skulle kunna innebära överstatlighet eller gemensamma 
försvarsåtaganden. Österrike deklarerar att det kommer att stödja alla initiativ 
till en gemensam europaarmé inom EU och önskar i likhet med Finland hålla 
dörren öppen för ett framtida NATO-medlemskap.  

Ur synvinkeln av hur undersökningens inrikespolitiska faktorer påverkar de 
undersökta staterna, så kan de inte betecknas som en enhetlig grupp stater. 
Ytterligare en gemensam nämnare utgörs dock av det faktum att alla tre stater 
nu kan betraktas vara fria att välja säkerhetspolitisk och försvarspolitisk 
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inriktning utan begränsningar av konstitutionella regleringar vilket blir en 
spännande utveckling att följa. 

9 Värdering av teori och metod 
9.1 Teori 

Goldmanns teori är användbar just för att systematisera en undersökning som 
till sin natur måste omfatta en stor mängd delundersökningar. Teorin ger också, 
i sin helhet,  förklaringar till hur olika stabiliserande faktorer interagerar med 
varandra, vilka funktioner de påverkar i nästa steg och hur de påverkar en 
förändringsprocess av en politik över tiden. Teorin är omfattande och ger 
möjlighet att använda sig såväl av en del, såväl som av helheten. Det innebär 
att en undersökning som denna, som endast utnyttjar en del av teorin, sannolikt 
skulle kunna användas som del av en helhet tillsammans med andra 
undersökningar som använt sig av samma teori men undersökt andra 
stabiliserande faktorer. Att ett sådant förfarande är möjligt stärks av att 
Goldmanns teori frigör sig från den bundenhet till perspektiv som finns i 
teorier som fokuserar på de grundläggande orsakerna till att en politik 
förändras eller sätts under förändringstryck. Goldmanns teori anlägger inget 
perspektiv utan har som ambition att på neutral basis hantera de faktorer som 
stabiliserar eller destabiliserar en politik. Det som möjligtvis skulle kunna 
anföras som kritik mot användandet av teorin är att den utgör en produkt som 
presenterades när det kalla kriget fortfarande var rådande och att den därför 
inte tar hänsyn till de eventuellt nya förutsättningar som skulle kunna antas 
verka stabiliserande på en säkerhets- eller utrikespolitik. Under 
undersökningens gång har dock inga sådana förutsättningar konstaterats och 
Goldmann menar också att det ramverk för analys som presenteras i teorin just 
skall ses som ett ramverk. Det är alltså möjligt att, utan att göra våld på teorin, 
tillföra ytterligare stabiliserande faktorer som kan anses vara relevanta. 
Sammanfattningsvis har Goldmanns teori varit ett gott stöd i undersökningen. 

9.2 Metod 

Genom att undersökningen omfattar ett flertal delundersökningar, ett flertal 
stater och ett omfattande empiriskt material så har ambitionen varit att angripa 
problemet på ett systematiskt vis. Användande av markörer har inneburit att 
slutsatser kunnat dras på ett systematiskt vis. De viktigaste slutsatserna har 
sedan sammanställts för respektive markör och därefter har ytterligare en 
sammanställning gjorts som legat till grund för uppsatsens konklusion. Detta 
förfaringssätt har bedömts ge en spårbarhet av dragna slutsatser tillbaka till det 
empiriska materialet, vilket torde underlätta för läsaren att källkritiskt granska 
de dragna slutsatserna. Vidare har det systematiska angreppssättet underlättat 
avseende möjligheten att kunna bibehålla fokus mot de frågeställningar som 
uppsatsen avser besvara. Kombinerat med den systematiska metoden har ett 
induktivt arbetssätt använts, vilket har gett en god möjlighet att utifrån ett 
omfattande empiriskt material identifiera markörer vilka dels ger utdelning i 
form av data från undersökningsmaterialet och dels utgör delsvar till de 
frågeställningar som uppsatsen behandlar. Ett användande av ett flertal 
markörer ger också en ökad bredd på undersökningen, jämfört med att direkt 
applicera uppsatsens övergripande frågeställningar på det empiriska materialet. 
I föreliggande undersökning hade ett sådant förfarande gett en mycket smal 
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undersökning som hade kunnat leda till felaktiga slutsatser. 
Sammanfattningsvis har det induktiva arbetssättet kombinerat med systematisk 
analys varit en styrka för undersökningen. 
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Mvh, 
Daniel Olsson 
---------------------- Forwarded by Daniel Olsson/FOREIGN/MINISTRY on 
2003-04-04 17:17 --------------------------- 
Daniel Olsson 
2003-04-04 17:04 
To:    stefan-pettersson@fhs.mil.se 
cc:    Marlene Ärnborg/FOREIGN/MINISTRY@RK 
 
Subject: Re: Sveriges säkerhetspolitiska doktrin 
 
Sverige har inte någon säkerhetspolitisk doktrin, och f ö har såvitt 
jag känner till heller aldrig haft någon i den mer omfattande betydelse 
som Du syftar på. Den klassiska svenska neutralitetdoktrinen - 
"alliansfrihet I fred syftande till neutralitet i krig" - och som 
gällde från mitten av 1950-talet till 1992 var ju mycket kortfattad. 
 
En förklaring till detta är att en grundläggande strävan i svensk 
säkerhetspolitik har varit att så långt som möjligt undvika 
förpliktelser -självpåtagna eller i förhållande till andra stater - när 
det gäller utformningen av vår säkerhetspolitik. Vi har förbehållit oss 
tolkningsföreträdet vad gäller innehållet i vår doktrin. Denna s k 
handlingsfrihetslinje är central för förståelsen av svensk 
säkerhetspolitik.Den tidigare svenska neutralitetspolitiken och den 
nuvarande militära alliansfriheten är heller inte och har aldrig varit 
manifesterad i någon lag eller internationellt fördrag. 
 
Det som utrikesministern hänvisar till är den överenskommelse om en ny 
beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska linje som regeringen i 
februari 2002, efter ett års överläggningar, nådde med moderaterna, 
centern ochkristdemokraterna. Bifogar denna beskrivning nedan. 
Begreppet doktrin kan tolkas på många sätt. Termen har ofta använts för 
att beteckna ett tankesystem där handlingslinjer i olika situationer 
läggs fast i förväg. En doktrin uppfattas därför lätt som statisk 
(vilket också var en poäng under kalla kriget). I dagens snabbt 
föränderliga värld har regeringen emellertid i stället valt att 
officiellt tala just om en "beskrivning av vår säkerhetspolitiska 
linje". 
Det är mot denna bakgrund inte möjligt att ge Dig en auktoritativ 
uttolkning av vad som skulle utgöra en svensk säkerhetspolitisk 
doktrin.Däremot kan jag nämna några av de dokument i vilka Sveriges 
säkerhetspolitik kommer till uttryck. Alla de dokument du nämner är 
relevanta. Därtill bör man lägga relevanta delar av 
regeringsförklaringen, samt säkerhetspolitiska tal av statsministern 
(tex talet vid Handelshögskolan i april 2002, talet i Jyväskylä i 
november 2002 och talet vid FHS 25 mars 2003), liksom 
säkerhetspolitiska tal av utrikesministern (bl a vid 
Sälenkonferenserna). Ytterligare ett par aktuella källor är 
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utrikesministerns svar på interpellation av Gunnar Hökmark (m) och på 
fråga av Carl B Hamilton (fp) i riksdagen i december 2002. 
 
Med vänlig hälsning, 
Daniel Olsson, UD-EP 
 
Beskrivningen av Sveriges säkerhetspolitiska linje 
"Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och 
självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i 
vårt närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet. 
Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med 
möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat 
oss väl. 
För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än 
avsaknad av militära konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan 
bäst avvärjas I gemenskap och samarbete med andra länder. På det 
globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till de 
Förenta nationerna. Genom vårt medlemskap i den Europeiska unionen 
deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra 
krig på den europeiska kontinenten. 
En betryggande försvarsförmåga är en central del av den svenska 
säkerhetspolitiken. Sverige verkar aktivt för att främja nedrustning 
och icke-spridning av massförstörelsevapen." 
 
 
Marlene Ärnborg 
2003-03-31 13:58 
To:    Daniel Olsson/FOREIGN/MINISTRY@RK 
cc: 
Subject: Sveriges säkerhetspolitiska doktrin 
Hej, 
Kan du svara på detta direkt? Gärna med en kopia till Information-UD så 
har vi det om vi får en liknande fråga. 
Tack på förhand! 
Marlene---------------------- Forwarded by Marlene 
Ärnborg/FOREIGN/MINISTRY on 
2003-03-31 13:52 --------------------------- 
 
"Pettersson Stefan (ChP 01-03)" <Stefan.Pettersson@fhs.mil.se> on 
2003-03-29 09:16:54 
To: Information-UD/FOREIGN/MINISTRY@RK 
cc: 
Subject: Sveriges säkerhetspolitiska doktrin 
 
Hej! 
 
Anna Lindh har i flera tal hänvisat till sveriges säkerhetspolitiska 
doktrin. Vilket eller vilka dokument(eller delar av dokument) utgör den 
svenska säkerhetspolitiska doktrinen enligt ud:s uppfattning? 
Vi är flera på chefsprogrammet som har diskuterat denna fråga och 
kommit fram till att den borde utgöras av delar ur  prop. "Fortsatt 
förnyelse av totalförsvaret", överenskommelsen "sveriges 
säkerhetspolitiska linje" och delar ur senaste utrikesdeklarationen. 
Nedkokat borde man då få något som kan benämnas säkerhetspolitisk 
doktrin. 
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Frågan är angelägen eftersom det finns ett intresse att I 
forskningssyfte komparativt studera flera staters doktriner. Österrike 
har till exempel 2001 utgivet en säkerhetspolitisk doktrin som vi 
försöker studera parallellt med den svenska doktrinen, om vi bara får 
klarlagt vad som officiellt utgör,eller av ud anses utgör, den svenska 
säkerhetspolitiska doktrinen. Ett tydligt svar från er kommer att lösa 
vårt framförallt källkritiska problem! 
 
m.v.h. //Stefan Pettersson, Chefsprogrammet 01-03, Försvarshögskolan// 
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A comparative study concerning how domestic political 
factors affects a continued policy of non-alliance and 
neutrality for Finland, Sweden and Austria. 
 
The security policy cooperation within the European Union is more and 
more deepened and due to the Nice-summit, year 2001, the ESDP was 
institutionalised. 
Within the European Union there are three states that all became members 
in the year 1995. In the accession negotiations all three states, in order to 
allay the fears of other member states in the Union, they issued a joint 
declaration, in which they made several assurances. They promised, for 
example, that their accession would serve to strengthen the coherence of 
the Union and its capacity to act within the area of foreign and security 
policy. This situation has created a pressure for change and adaptation on 
the three countries positions concerning security policy, in order to match 
the new European security climate. This essay identifies this pressure for 
change and put forward questions regarding, if some central domestic 
policy factors work in act to hamper a development that might imply the 
end of non-alliance and neutrality, and eventually a development that will 
lead to a membership in a defensive alliance, NATO or a reformed EU. 
 
The investigation focuses at a period around year 2001 and comprises, for 
each investigated state, official political declarations, official stands of the 
party’s in Parliament, views of the opinion, investments in defence systems 
and structures, and finally how the custom affects the policy of non 
alignment and neutrality. 
  
The essay has a very clear and distinct connection to Professor Kjell 
Goldmanns theory concerning factors that work as stabilizers or 
destabilizers of foreign policy. 
 
The results show that the three states all have relinquished their neutrality 
policy, but also that there, in all three states, are domestic policy factors 
that works in order to stabilize a policy of continued non-alliance. The 
investigation show that the impact of the stabilizers differs between the 
states and that they do not represent a heterogeneous group of countries in 
a perspective of how domestic policy affect security policy standpoints. 
 
The essay is written in Swedish with this abstract in English. 
 
Key words; Finland, Sweden, Austria, non-alliance, non-alignment, 
neutrality, neutrality policy, CESDP, ESDP, NATO-membership, EU, poll, 
public opinion, security policy, security policy doctrine, doctrine 
 


