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SAMMANFATTNING 

 

 

Studien analyserar försvarsbeslutspropositioner mellan åren 1995 och 2009 och 

beskriver svensk militär alliansfrihet ur ett säkerhetsgemenskapsperspektiv. 

Textanalysen visar att propositionerna innehåller säkerhetsgemskapsteorins 

byggstenar: idealism, säkerhet genom samverkan, realism, konstruktivism, 

utvecklande av gemenskaper, och en breddad säkerhetsagenda. Tyngdpunkten ligger 

på gemenskaper, därefter samverkan och realism. Resultatet innebär att Sveriges 

militära allianfrihet kan förstås som att Sverige strävar efter säkerhetsgemenskaper 

som säkerhetspolitisk idé och metod för att öka och bevara Sveriges säkerhet.  

 

 

Nyckelord: neutralitet, militär alliansfrihet, Sverige, försvarsgarantier, 

säkerhetsgemenskapsteori 
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1. Inledning 

 

Trots Sveriges djupa integration i regionala organisationer – EU, NATO, 

Östersjösamarbetet CBSS, NORDEFCO, etc. – som genom ökade transaktioner 

fördjupar förtroendet mellan stater, och genom det skapar ömsesidiga förväntningar 

om fredlig konfliktlösning (Adler & Barnett 1998) – trots detta har Sverige ej ingått i 

någon militär allians med ömsesidiga försvarsgarantier. Kanske är det så att tack vare 

detta samarbete har inte Sverige ingått i några militära allianser med innebörden 

försvarsgarantier. Kanske är det så att svensk säkerhet redan uppnås i den nuvarande 

politiken med innebörden militär alliansfrihet och att militära försvarsgarantier därav 

är överflödiga politiska instrument för att uppnå högre säkerhet för Sverige. 

 

Sverige är sedan EU-inträdet 1995 inte längre neutralt. Sverige är politiskt allierad i en 

union där politiska beslut som rör Sverige även kan tas utanför Sveriges riksdag. 

Sverige är formellt militärt alliansfritt i betydelsen att inga formella 

försvarsförpliktelser har ingåtts med en annan stat eller allians av stater. 

Solidaritetsförklaringen är Sveriges ensidiga deklaration om stöd till staterna inom 

EU, Norge och Island (Regeringen 2013a, 2013b). Man kan fråga sig vilka 

försvarspolitiska alternativ militärt alliansfria stater har i en värld med ökad 

säkerhetsintegration mellan stater, där stater knyts samman över nationsgränser och 

var och ens välfärd är beroende av den andres. Paradoxen i fallet Sverige föreslås vara 

Sveriges fortsatta militära alliansfrihet tillsammans med en samtidig anpassning av 

den militära förmågan till ett alliansscenario. Världen präglas numer av en breddad 

säkerhetsagenda, icke-territoriella hot, även viktiga icke-statliga aktörer, och en 

ökande interdependens inom och mellan de politisk organiserade staterna och jordens 

folk. Neutraliteten i dess ursprungliga form innebär att en stat sköter sitt innanför sina 

gränser och har inga ambitioner kring vad som händer utanför dess territorier, och på 

så sätt förväntas statens säkerhet mot yttre militära hot uppnås. Militär alliansfrihet hör 

teoretiskt till neutraliteten. Det går att fråga sig om den svenska traditionen av att vara 

militärt alliansfri (sprunget ur neutralitetspolitiken) är på väg att avslutas helt, och om 

den nuvarande svenska säkerhetspolitiken med innebörden militär alliansfrihet har 

något strategiskt eller säkerhetsmässigt nutida mervärde, och vad dessa svar innebär 
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för svensk säkerhetspolitik och framtid. Denna studie bidrar med några delar av de 

svaren.  

 

Sverige är med i flera politiska och militära samarbeten utan att formellt ha skrivit på 

för gemensamma försvarsgarantier, i likhet med bland annat Finland, Österrike, och 

Irland. Sverige är djupt säkerhetsintegrerat i säkerhetsinstitutioner men inte fullt ut vad 

avser formella försvarsgarantier. Enligt Sveriges solidaritetsförklaring kommer 

Sverige inte förhålla sig passivt vid militärt angrepp mot någon medlemsstat eller 

Norge/Island, men ingen har uttalat det samma mot Sverige. Pettersson (2011: 717) 

beskriver Sverige som den udda fågeln som monterar ner försvaret utan 

försvarsgarantier. Christiansson (2010:26) förundras över Sveriges 

solidaritetsförklaring med solidaritet inom EU och de nordiska länderna, även militärt, 

och att Sverige fortsatt har ett motstånd mot Nato-medlemskapet. Forsberg & 

Vaahtoranta (2007) frågar sig varför Sverige (och Finland) accepterar allt annat än 

försvarsgarantier och kallar det den svenska (och finska) paradoxen. Agius & Devine 

menar att skiftet mot militär alliansfrihet är sista rycket för neutraliteten, men att 

neutraliteten som säkerhetspolitiskt alternativ ännu inte försvunnit, om än existerande i 

en betydligt smalare innebörd än tidigare (2011: 273). Författarna har en gemensam 

tråd i sina texter som frågar sig snarare ”när och hur, inte om” medlemskapet i en 

försvarsallians kommer.  

 

Stämmer det att det är närmare en naturlag att den svenska militära alliansfriheten är 

överspelad? Utifrån debatten som förs förefaller det finnas tre hypotetiska alternativ 

för Sverige vad avser nuläget, framtiden och den militära alliansfriheten: 1) att återgå 

till en trovärdig neutralitetspolitik utan allianser, understött av ett trovärdigt 

territorialförsvar, 2) att utveckla nuläget med fördjupad politisk och militär samverkan 

utan formella försvarsgarantier, eller, 3) att ingå i en försvarsallians med formella 

försvarsgarantier. Den nuvarande debatten kring Sveriges militära alliansfrihet baseras 

till stor del på realistiska grundantaganden, rädsla och rationalitet, och landar antingen 

i det första alternativet, men framförallt i det tredje alternativet där Sverige ingående i 

en försvarsallians förutspås.  
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Frågeställning och syfte 

Hur kan vi förstå Sveriges militära alliansfrihet?  

 

Frågeställningen besvaras utifrån ett säkerhetsgemenskapsperspektiv, och bidrar med 

en del av svaret till den större frågan kring varför Sverige ej har ingått i medlemskap i 

någon militär allians med ömsesidiga försvarsgarantier. Frågeställningen är också en 

del av debatten om neutralitetens utveckling och nutida värde, och särskilt till 

förståelsen för Sveriges säkerhets-, utrikes-, och försvarspolitiska utveckling sedan 

kalla krigets slut. Sverige står inför en mångfald av säkerhetspolitiska val och 

utmaningar i framtiden, påskyndade av en ökad integration i Nato och EU, 

tillsammans med en försvarsmakt under reformering från ett numerärt stort 

invasionsförsvar till ett mindre insatsförsvar, och en snabbare globalisering med nya 

politiska och ekonomiska stormakter. Om vi förstår bakgrunden till Sveriges 

mångåriga historia av neutralitet och alliansfrihet, tillsammans med den teoretiska 

bakgrunden, den politiska förändringen, och de framtida alternativen i det aktuella 

världsläget, så bidrar denna kunskap till att göra upplysta val inför framtiden.  

Materialurval och metod 

Studien syftar till att beskriva den svenska säkerhetspolitiken via ett 

säkerhetsgemskapsteoretiskt perspektiv genom att studera svenska regeringars 

propositioner. Urval i tid avgränsas till när besluten för den politiska omdaningen, den 

från neutralitetspolitik till den militära alliansfriheten, började fattas och genomföras, 

till den senaste försvarspropositionen. Tidsperioden är identifierad till år 1995-2009: 

 

- Prop 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse   

- Prop 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2 

- Prop 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar 

- Prop 1999/2000:30 Det nya försvaret 

- Prop 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 

- Prop 2004/05: 5 Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007 

- Prop 2008/09: 140 Ett användbart försvar 
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I Försvarsberedningens rapporter som föranleder försvarspropositionerna och 

publiceras i departementserien finns samtliga riksdagspartiers medverkan. 

Försvarsberedningens rapporter ger ej utryck för Sveriges politik genom regeringen, 

utan de ger uttryck för partiernas samlade bedömningar och vissa utskottsmedlemmars 

avvikande uppfattningar. Det är slutligen den aktuella regeringen som söker stöd för 

sin politik i försvarspropositionen, som är baserad på Försvarsberedningens rapporter, 

och som läggs fram för votering i Riksdagen. Regeringens propositioner styr 

utvecklingen av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken och är därför relevant 

material för frågeställningen. Denna studie beskriver aktuella delar ur 

försvarspropositionerna utifrån säkerhetsgemenskapsperspektivet.  

 

Ur propositionerna analyseras text som berör Sveriges säkerhetspolitiska idéer. 

Mängden text ur varje proposition avgränsas till den text som beskriver de svenska 

säkerhetspolitiska särdragen i respektive tid. Den del av texten som inte beskrivs och 

analyseras i propositionerna är avsnitt som t.ex. berör Försvarsmaktens eller 

civilförsvarets organisering, eller detaljfrågor utöver vad som kan sägas ge uttryck för 

de styrande säkerhetspolitiska idéerna. Operationaliseringen syftar till att göra teorin 

undersökningsbar i materialet, och att göra det möjligt att besvara forskningsfrågan. 

För att göra detta omsätts teorins byggstenar till frågeställningar som söks efter i 

materialet. Meningar i materialet kategoriseras och möjliggör därmed en beskrivning 

och överblick av Sveriges försvarspropositioner utifrån ett nytt perspektiv. Därefter 

räknas kategoriseringarna för att möjliggöra rankning av kategorierna och finna vilken 

tyngd respektive kategori har i det undersökta materialet. För en mer ingående 

beskrivning av metoden hänvisas läsaren till avsnittet om operationalisering nedan. 

 

För att förstå fenomen behöver de först beskrivas. I det här fallet är fenomenet den 

nutida svenska säkerhets- och utrikespolitiken som kan verka osammanhängande, 

ologiskt, eller paradoxal med hänsyn till dess nedmontering av försvaret samtidigt med 

en politisk ovilja att ingå i militära allianser med gemensamma försvarsgarantier. 

Detta är ologiskt med hänsyn till de traditionella teoretiska förväntningarna som 

förutser strikt neutralitet eller militära allianser med försvarsgarantier, medans Sverige 

befinner sig i ett mellanläge, mellan neutralitet och försvarsgarantier. Teorier skapar 

ordning i oredan genom att lägga ett ordnat perspektiv på det som observeras. När 
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fenomenet är beskrivet ur ett visst perspektiv kan vidare studier utveckla förståelse 

med bas i denna beskrivning. Därav är den beskrivande studien grundläggande för att 

kunna förstå och senare även värdera ett fenomen. Fördelen med studiens metod är att 

den strukturerat beskriver Sveriges säkerhetspolitik ur valt perspektiv och lägger en 

grund för vidare studier. 

Disposition 

Första delen av studien introducerar läsaren till neutralitetsbegreppet, den tidigare 

forskningen, och studiens teoretiska perspektiv och mer ingående kring 

operationalisering och metod. Därefter avhandlas studiens analys av empirin, följt av 

slutsatser och diskussion.  
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2. Teori 

Tidigare forskning 

Följande avsnitt syftar till att introducera läsaren kring begreppet neutralitet: i teorin, i 

praktiken, i det svenska fallet, och hur militär alliansfrihet hänger samman med den 

större teoribildningen kring neutralitet. Avsnittet placerar studiens frågeställning i en 

kontext. 

Begreppet neutralitet 

Det finns en mångfald i litteraturen som behandlar neutraliteten, dess utveckling och 

praktiska innebörd. I Cooperation and Conflict Special Issue on Neutrality and 

‘Military Non-Alignment’ bidrar författarna med studier; kring neutraliteten som ett 

utrikespolitiskt alternativ med nationella variationer vad avser formerna för 

neutraliteten; att neutralitet är tätt sammankopplat med nationell identitet; att 

förändringar av neutraliteten, dess definition och praktik, har drivits av nationella eliter 

inte nödvändigtvis i samsyn med demos; och att förändringen av neutraliteten så här 

långt har utvecklats mot en mer militärt integrerad neutralitet (vol. 46: 3 September 

2011: 275-6). I Finland och Sverige benämns detta som militär alliansfrihet, ett 

begrepp som härstammar från neutraliteten men som har reviderats till en betydligt 

smalare definition anpassad till det politiska nuläget (Beyer & Hoffman 2011: 293, 

302). 

 

Neutralitet fick sin formalisering i och med Haagkonventionen 1907 där det 

artikuleras förbud mot att invadera neutrala stater, att flytta trupp över neutralt 

territorium eller på annat sätt nyttja det neutrala territoriet för den egna krigföringen 

(Haagkonventionen 1907). Neutrala stater gör sin egen tolkning av neutraliteten. 

Permanent neutrala stater som Schweiz har det inskrivet i konstitutionen (de jure). 

Sverige förde under 1900-talet en neutralitetspolitik som inte var grundlagsfäst utan ett 

politiskt val (de facto) (Beyer & Hoffman 2011: 290-2). Vidare finns en skillnad 

mellan länder som själva valt neutraliteten (Sverige) och de som mer eller mindre 

blivit tvingade till det av en stormakt (Finland, Österike). Det är mindre krävande för 

nationen att förändra sin status som militärt alliansfri (eller neutral) om detta från 
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början blivit påtvingat, jämfört med för de stater som utvecklat neutraliten som en 

norm under lång tid, likt Sverige (Beyer & Hoffman: 288). I Sverige finns det en 

uppfattning kring neutralitetspolitiken som en succé som höll Sverige utanför krigen, 

och har gjort så sedan 1814. Sverige har starkare neutralitetsidentitet än Finland. 

Sveriges fördjupade relation med militära allianser indikerar en revision av 

neutralitetsnormen, men är fortsatt en integrerad del av svensk identitet (a.a: 297, 301. 

Lödén 2012: 277).  

Neutralitet i praktiken: en blandning av realism och 
idealism 

Neutralitet är statsfokuserat och möter en komplex verklighet då skiljelinjerna mellan 

internt och externt blir suddiga, som i fallet medlemskap i EU och neutralitet, och 

bidrar därmed till en försvagning av den suveräna basen i neutraliteten (Agius & 

Devine 2011: 266-9). Icke-neutrala stater värdesätter även de statens suveränitet men 

det specifika med neutrala stater är att suveräniteten och självbestämmanderätten är 

både ett mål och medel, och genom att avstå från militära allianser behålls 

trovärdigheten och målet nås (Goetschel 2011: 327).  

 

En stats neutralitet har både realistiska och idealistiska egenskaper. Goetschel 

beskriver neutralitetens realistiska egenskaper, där den viktigaste funktionen är att 

bevara en stats politiska oberoende utanför stormaktsspelet då neutrala stater ej 

projicerar militär makt mot någon annan stat. Dess idealistiska egenskaper skapar en 

identitet för befolkningen baserat på neutraliteten, den bidrar med en pysventil i ett 

annars rigid internationellt system, möjliggör för neutralt agerande i internationell 

konfliktlösning och har legitimitet att föreslå andra lösningar än våld, och kan agera 

mer aktivt för internationella normer som människans säkerhet framför statens och 

därtill statens skyldighet att skydda dess medborgare (Goetschel 2011: 313-25). 

Neutralitet, visar bland annat svensk aktivistisk neutralism under kalla kriget (Lödén: 

273-4), innebär inte att inte ta ställning i internationella konflikter, utan att sträva efter 

högre normativa idealistiska värden snarare än att gynna någon enskild aktör i ett 

maktbalansspel. Detta utrymme skapas genom alliansfriheten (Goetschel: 313-25). 
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Neutralitetens största hot är uppluckringen av staten och dess suveränitet, eftersom den 

vilar på just statens suveränitet. Europeiska Unionen är ett sådant hot mot neutraliteten 

med en omfattande integration inom alla politikområden, även de försvars- och 

säkerhetspolitiska, utan att ännu innefatta ömsesidiga försvarsgarantier. Sverige 

övergav neutralitetspolitiken på 1990-talet i och med medlemskapet i EU, och att nu 

hävda någon form av neutralitet är inte längre hållbart. Säkerhetsbegreppet har vidgats 

och blivit mer komplext, och militära hot mot territoriet är inte längre de enda hoten 

mot en stat (Agius & Devine: 266). Detta blir tydligt i Sveriges säkerhetspolitiska mål 

som är ”att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet, och, 

att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter” (Ds 2008:48: 24) som är en bredare 

förståelse av begreppet säkerhet. Trots att den idealistiska retoriken dominerar i de 

svenska officiella dokumenten, så är det inte utan realistiska argument, som exempel: 

statens intresse, statens säkerhet, eller ett geopolitiskt begrepp som närområdet. Denna 

blandning av realism och idealism delar upp sig på internationell idealism på den 

globala arenan, med ett svenskt behov av att upprätthålla dess internationella självbild, 

och regional realism med samarbete inom bl.a. Nato (Wagnsson 2011: 590-1). 

Nationella variationer på neutralitet och dess utveckling 

Möller & Bjereld (2010) menar att politiska val kring dess säkerhetspolitik baseras 

dels på vad som är mest rationellt strategiskt, och vad som är möjligt med hänsyn till 

identitet, och att återkopplingen från dess två variabler bygger den institutionaliserade 

idén om neutraliteten (Möller & Bjereld 2010: 370). Och folkopinionen är något som i 

de flesta stater sätter gränserna för säkerhetspolitiken (Matlary 2008: 139-40). Lödén 

(2012: 276-80) tar upp fem faktorer som avgör neutralitetens (den militära 

alliansfrihetens) framtid: 1. Nationell identitet, 2. Eliters politiska vilja, 3. Relationen 

EU-Nato, 4. Ökad internationell aktivism inom EU, som riskerar leda till, 5. Mission 

creep; att ursprungsinsatsen växer efter hand och därmed ökar behovet av resurser, 

civila som militära, för att klara av en sådan aktivism. Den första punkten har att göra 

dels med hur eliters socialisering inom EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 

fortsätter, tillsammans med de inhemska opinionerna. Detta benämner Christiansson 

som ett tvådimensionellt agerande som är i bruk för att: ”protect its perceived interests 

internationally while avoiding the political controversies associated with alliance 
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policies in the Swedish strategic culture” (2010: 27), efter logiken ”att djupare militärt 

samarbete är viktigt för ett generellt internationellt inflytande som det ger Sverige” 

(a.a: 33). Enligt Transatlantic Trends så finns det en klar majoritet i svensk opinion för 

denna aktivism, så länge den innefattar FN-mandat (62 procent), och en nära majoritet 

för operationer inom Nato utan att FN nämnts (47 procent) (2013: 36).  

Allians eller neutralitet – val kan påverka regional 
säkerhetsdynamik 

Forsberg & Vaahtoranta ser på neutralitetens vara eller ej ur ett realistiskt perspektiv 

och menar att ett svenskt och finskt medlemskap i Nato skulle ändra 

säkerhetsdynamiken i norra Europa genom att skapa en lång gräns mellan Nato och 

Ryssland. En förändring av neutralitetspolitiken (vilken militär alliansfrihet är en 

utveckling av) snarare kommer ske som ett resultat av förändringar inom EU-

samarbetet än på grund av ett yttre hot från Ryssland, och menar att det är först när 

den förda politiken (militär alliansfrihet) visar sig vara irrelevant eller obekväm i EU-

kontexten som det kan leda till en ny politik (Forsberg & Vaahtoranta 2007:88). Sedan 

slutet på 1990-talet har EU utvecklats till att bli en starkare militär aktör, samtidigt 

som Nato har utvecklats mot en mer politisk aktör (Beyer & Hoffman 2011: 293). 

Forsberg & Vaahtoranta ser potentiella problem med ett EU skulle utvecklas till en 

autonom försvars- och säkerhetsaktör, fri från USA. Detta skulle skada den 

transatlantiska länken och ej vara i unionsmedlemmarnas intressen. Det finns, skriver 

författarna, risker med en Nato-utvidgning med hänsyn till Rysslands inrikes- och 

utrikespolitiska utveckling, baserat på realistisk teoribildning. Priset för den militära 

alliansfriheten identifierar de som ett utanförskap när det kommer till beslutsfattande, 

informationsdelning och försvarsgarantier. Ett svenskt, tillsammans med finskt Nato-

medlemskap, skulle, enligt författarna, minska FNs inflytande i världspolitiken och 

därmed minska incitamenten för att inkludera Ryssland i internationella normer, 

genom att det skapar ett rigidare internationellt system med hårdare skiljelinjer. Den 

svenska och finska alliansfriheten leder i deras tolkning till stabilitet i regionen 

(Forsberg & Vaahtoranta: 74-9). Frågan om vad Nato är har varit aktuell. Enligt 

Wagnsson (2011: 593) har frågetecknet stått mellan om det är en försvarsallians eller 

en krishanteringallians. Nato är en försvarsallians med viss krishanteringsförmåga 

(Svd.se 2013). 
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Goetschel (2011) konstaterar att neutrala och alliansfria stater fortfarande existerar, 

trots att dess överlevnad inte nödvändigtvis är relaterad till just neutraliteten eller dess 

varianter. Detta förklarar författaren med att neutralitet är djupt rotat i befolkningens 

identitet, genom en idealism som beskriver den neutrala staten som en god stat som 

engagerar sig i humanitära frågor och minskar våldsanvändningen i det internationella 

systemet. Denna idealistiska identitet driver att den neutrala staten bör verka som 

normentreprenörer som de historiskt framgångsrikt har gjort, däribland skyldigheten 

att skydda, R2P (Goetschel 2011: 312). Ferreira-Pereira (2006) beskriver svenskarnas 

inställning till neutralitet som något som för många svenskar anses naturligt med 

hänsyn till dess krigsfria historia. Att frångå neutraliteten, även i dess nuvarande form 

av militär alliansfrihet, skulle uppröra många. Det finns i Sverige en natofobi orsakad 

av anti-amerikanska stämningar och bilden av Nato som en aggressiv försvarsallians 

(Ferreira-Pereira 2006: 112-3). 

Den svenska paradoxen - militär alliansfrihet och 
solidaritetsförklaring 

Christiansson (2010) har analyserat regeringens propositionstext i Ett användbart 

försvar (2008/09:140: 33) och anser att texten: ”att enskilt och tillsammans med andra, 

inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet” innebär en dualism 

mellan suveränitet och solidaritet, där innebörden är att Sverige ska kunna försvara 

Sverige enskilt och att agera autonomt internationellt (suveränitet), och, försvara 

Sverige tillsammans med andra och agera tillsammans med andra internationellt 

(solidaritet), och menar sammantaget att solidaritets- och suveränitetsbegreppet har 

sträckts ut, och getts en bredare mening, för att anpassas till den europeiska realiteten. 

Mellan solidarisk krishantering och militär alliansfrihet behöver det inte finnas någon 

motsättning (Christiansson: 29-31). Men problemet uppstår, enligt Christiansson, i 

följande text: ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett 

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

dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas” (Ds 2008:48: 16), där en 

förväntan om försvarsgarantier uppträder (Christiansson 2010). En förväntan är ingen 

garanti, säger Natos generalsekreterare (Sveriges Radio, 14 jan 2013). 
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Enligt Christiansson (2011: 134) krävs det ett upplevt allvarligt statligt hot (Ryssland) 

för att Sverige ska gå med i en militär allians (Nato), och att kostnaden för att stå 

utanför en militär allians upplevs för höga. Detta skulle kunna påverka opinionen till 

fördel för gemensamma försvarsgarantier. I nuläget är det tillräckligt bra utanför Nato-

medlemskapet, samt att det är politiskt riskabelt att argumentera mot folkflertalet och 

den nationella identiteten. Finland är mer öppet för ett Nato-medlemskap än vad 

Sverige är med hänsyn till det potentiella hot från den ryska gränsen samt den rysk-

finska historien, och samtidigt visar detta att hot är något som påverkar en stats vilja 

att ingå i en försvarsallians (Möller & Bjereld 2010: 371). Wagnsson kallar 

hotkonstruktioner för ”ett klassiskt sätt att samla stöd” för en viss linje (2011: 591). 

Det är möjligt att Sverige ändrar sin skepticism till Nato om säkerhetsorganisationen i 

större omfattning legitimerar sina interventioner på humanitär basis, likt 

Libyeninterventionen 2011. ”Detta skulle säkerligen passa svensk idealism”, skriver 

Wagnsson (598). Den svenska neutraliteten baseras i stort på normativa värden, och en 

vilja att vara autonoma från USA (Möller & Bjereld 2010: 374). Wagnsson (2011: 

585) menar att Sverige redan ingår i Nato i termer av säkerhetsgemenskap men ej vad 

avser medlemskap, och pekar på Sveriges medlemskap i EU och dess nära Nato-

samarbete. Enligt Wagnsson är Sveriges agerande en form av pragmatism, som kan 

ses som ett mellanläge mellan idealism och realism, syftande till att stärka Sveriges 

position i världen, men att Sverige i större grad är präglat av EUs 

normativa/idealistiska budskap, snarare än Natos realistiska. Sveriges socialliberala 

internationalism står mot Nato:s neoliberala försvar av kapitalismen, västliga värden, 

stabilitet, och bestraffning av ondska, som förefaller i stort vara baserade på USAs 

världsbild. Sverige säger jag till FN, nja till EU, men inte nödvändigtvis ja till Nato. 

Det finns en svensk skepticism mot stormaktsallianser vilket Nato är en del av i den 

svenska förståelsen av världen. Men samtidigt är inte Nato endast en militär aktör 

idag, utan har utvecklat civila och politiska verktyg, om än på låg nivå i jämförelse 

med EU (Wagnsson: 594-9).  

Sveriges relation till NATO och EU 

Sverige är sedan EU-inträdet politiskt allierad: ”Sveriges säkerhet byggs solidariskt 

med andra. Hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra 

länder och organisationer. Medlemskapet i Europeiska unionen innebär att Sverige 
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ingår i en politisk allians och tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet” 

(Regeringen 2013c), och att Sverige är militärt alliansfritt i betydelsen att ej ingå i ett 

försvarsamarbete som i sig innebär gemensamma försvarsgarantier. 

Försvarsberedningen skriver att: ”Inom Europa finns ett ömsesidigt beroende som 

stärker solidariteten mellan staterna. Sverige är solidariskt med andra och står inte 

heller ensamt inför hoten och utmaningarna. Försvarsberedningen anser därför att den 

solidariska säkerhetspolitiken ska vara grunden för den svenska försvars- och 

säkerhetspolitiken” (Ds 2013:33: 233). Försvarsmakten bedömer detta som en 

säkerhetspolitisk svaghet: ”Svagheten med deklarationen är att Sverige endast kan ha 

förhoppning att EU-staterna och de övriga nordiska staterna agerar om Sverige skulle 

drabbas” (Försvarsmakten 2013: 13), och att det finns ett dilemma för Sveriges 

försvar: ”Den centrala frågan är […] i vilken grad den svenska militära alliansfriheten 

tillåter att förmågor delas, slås samman eller utgår genom en roll- och 

uppgiftsfördelning. […] [S]vensk försvarsförmåga blir beroende av andra staters 

militära resurser. Var denna gräns går är ett viktig försvarspolitiskt ställningstagande” 

(A.a: 16). I Försvarsberedningens rapport Vägval i en globaliserad värld beskrivs att 

Nato är den organisation som bevarar ”förtroendet för de kollektiva 

säkerhetsgarantierna” (Ds 2013:33: 218), och att ”Nato är den enda organisation som 

har en utvecklad förmåga för ledning och genomförande av krävande militära insatser 

i Europa och globalt” (A.a: 218).  

 

EU är militärt och logistiskt fortsatt beroende av Nato som en säkerhetsleverantör 

inom EUs utrikes- och säkerhetspolitik och inom dess närområde (Lödén 2012: 272). 

Natalia Touzovskaia undersöker det strategiska partnerskapet mellan EU och Nato, 

och beskriver att organisationerna har lika övergripande mål; att skapa säkerhet i 

Europa och dess närhet, men att de har motstående verktyg, varvid EU är civilt 

kompetent och Nato är militärt komptetent, men att de båda organisationerna närmar 

sig varandra kompetensmässigt genom ett utvecklande av civila respektive militära 

förmågor. Incitamenten för att samarbeta mer mellan EU och Nato ökar då flera länder 

tar sina resurser från samma pool (Touzovskaia 2006: 235-9) och därmed riskeras 

duplicering av förbrukning av skattebetalarnas pengar (a.a: 252). Ju mer EU utvecklar 

sina militära förmågor, ju mer konkurrens uppstår med Nato. Och desto större EUs 
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förmåga blir, desto större blir incitamenten för medlemsstaterna att agera inom EU-

systemet, slutleder Touzovskaia (a.a: 253-4). 

Säkerhetsgemenskapsteorin som teoretiskt perspektiv 

Säkerhetsgemenskapsteori är en blandning av realism och idealism som kan förstås 

som pragmatism. Teorin erkänner staters intressen i en anarkisk värld och samtidigt 

möjligheten för fredlig konfliktlösning genom institutioner (Adler & Barnett 1998: 

14). Teorin passar särskilt bra för att analysera Sveriges relation till omvärlden just för 

Sveriges pragmatiska hållning i säkerhetspolitiken som redogörs för ovan. Sverige 

agerar som en militärt alliansfri stat tätt sammanlänkad med flera 

säkerhetsorganisationer, som kan ses som säkerhetsgemenskaper i praktiken 

(Wagnsson 2010: 585).  

Realism … 

Den rena realismen utgår från nationella suveräna stater som de betydelsefulla 

aktörerna och referensobjekten för säkerhet i det internationella anarkiska systemet. 

Konkurrensen mellan stater präglas av ett nollsummespel, vari militär styrka är 

avgörande för en stats makt. Statens handlingsutrymme vidgas när staten har makt, 

men innebär samtidigt ett säkerhetsdilemma där ”varje stats försök att uppnå säkerhet 

minskar varje annan stats säkerhet. Staternas individuella säkerhet leder […] till en 

kollektiv osäkerhet” (Hall, 2009: 40). Småstater har ofta behandlats som svaga och 

sårbara vad avser militär förmåga och geopolitik (Agius & Devine: 271). Från ett 

realistiskt perspektiv finns det två utrikespolitiska alternativ att välja mellan, för en 

mindre stats överlevnad: antingen neutralitet eller att ingå i en försvarsallians genom 

bandwagoning, som innebär att dra fördel av den starkaste stormaktens makt 

alternativt att balansera det internationella systemet genom att allieras med den 

svagare stormakten. Det realistiska perspektivet tar inte hänsyn till vad som är 

lämpligt i termer av normer, utan endast vad som på bästa sätt gagnar en småstats 

överlevnad. Realismens syn på att välja neutralitet framför försvarsallians är ett 

riskabelt projekt utan många säkerhetsgarantier, då neutraliteten består av en tillförlit 

till angränsande stormakters val att inte invadera, eller den egna militära förmågan att 

avskräcka från en invasion (Beyer & Hoffman, 2011: 287, Lödén 2012: 273). Yttre hot 
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är den främsta förklaringen till varför stater väljer att skapa och utveckla allianser 

(Hendrickson 1999: 85-6). Realismen lägger stor vikt vid internationell stabilitet och 

status quo, oavsett om det innebär att normer och värderingar lider. I realismens 

idealtyp är normer och värderingar ej betydande (Wagnsson 2011: 587).  

… tillsammans med konstruktivism och idealism 

Konstruktivismens perspektiv på neutralitet tar sin utgångspunkt i neutralitetens fäste i 

den nationella identiteten, normer och värderingar, och på vilket sätt en stats neutrala 

historia kan komma att bli en del folkets identitet och därmed dess uthållighet som en 

norm i samhället. En stats neutralitet kan därmed också förstås som en norm: ”en 

kollektiv förväntan kring vilket beteende som är lämpligt för aktörer inom en specifik 

identitet” (Katzenstein 1999: 5). Neutraliteten får över tid en större mening för folket 

och därmed ett värde i sig. Normer ramar in och begränsar en aktörs beteende till det 

som är lämpligt med hänsyn till normen. Normer är normala med hänsyn till en viss 

identitet. Om normen i det vida anses ha tjänat landet väl är motståndet större mot att 

ge upp normen, och ger mening åt både historien och framtiden. Tidsfaktorn, hur länge 

en norm varit aktiv spelar roll. Ju längre normen varit norm, desto fastare sitter den i 

samhället (Beyer & Hoffman: 285-93). Neutralitet kan också förstås som en idé som 

inom en historisk kontext definierar och skapar intressen för aktörer och formar 

institutioner. Utveckling av nya normer och idéer baseras på tidigare normer och idéer 

(Goetschel: 319). Idealismen verkar inkluderande på den internationella arenan, och 

arbetar för långsiktiga mål och förändringar i det internationella systemet. Individen är 

referensobjektet för säkerhet (Wagnsson 2011: 587). 

… skapar säkerhetsgemenskapsteorin 

Säkerhetsgemenskapsteorin har sin utgångspunkt i båda dessa teorier, och menar att 

samtidigt som säkerhetsdilemman finns så kan de även överkommas. Militära hot är 

inte längre de enda hoten utan utgörs nu av en mångfald av nya säkerhetshot. 

Samhällen skapas, formas, och omformas (Adler & Barnett: 4-11). Adler & Barnett 

skiljer på en löst kopplad säkerhetsgemenskap och en tätt kopplad 

säkerhetsgemenskap. En löst kopplad säkerhetsgemenskap definieras som ”en 

transnationell region bestående av suveräna stater vars folk bibehåller ömsesidig 
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förväntan om fredlig konfliktlösning” (Adler & Barnett: 30). Denna förväntan kan 

vara driven av realistiska aktörsintressen eller gemensamma konstruktivistiska 

intressen bland aktörerna (a.a: 34). Gemenskaper skapas och omformas socialt i 

imaginära regioner genom transaktioner mellan aktörer (a.a: 14). 

Säkerhetsgemenskaper utvecklas från begynnande, uppkommande, till mogen. Varje 

steg innebär mer gemensam sammankoppling vad avser transaktioner, 

institutionalisering och vi-känsla (Adler & Barnett: 50-9). Geografisk närhet är inte 

nödvändigt för gemenskap. Teknikutvecklingen medger gemenskaper över långa 

avstånd. Även realismen medger att gemenskaper finns, fast dessa finns inom staten 

men inte utanför den i det anarkiska systemet. Stat och gemenskap är inte 

nödvändigtvis samma sak. Gemenskapsteorin tillåter en teoretiskt territoriellt gränslös 

utökning av gemenskaper. Kollektiv gemenskapskänsla skapar en region. Teorin är 

idealistisk på så sätt att den teoretiskt sätt öppnar upp för en världsgemenskap där hela 

jordens befolkning kan ingå. ”Gemenskaper finns där aktörer har gemensamma 

identiteter, värderingar, och förståelse, mångsidiga relationer, och en långsiktig 

relation” (Adler & Barnett: 33), och utvecklas kring nätverk, interaktioner och fysiska 

möten. ”Trots att aktörer identifierar sig med varandra och skapar gemensamma 

intressen och förståelser från den sociala konstruktionen, kommer de också att ha 

distinkta intressen, och olika intressen kan leda till konkurrens, och konkurrens kan 

leda till konflikt” (a.a: 32). Gemenskaper kan skapa säkerhet om fungerande fredliga 

konfliktlösningsmekanismer finns på plats. Stater i säkerhetsgemenskaper är 

fortfarande suveräna i ett formellt juridiskt perspektiv, statens suveränitet eroderas ej i 

en säkerhetsgemenskap, utan har istället potential för att omformas och anpassas som 

ett resultat av transnationella transaktioner. Statens uppgift blir att värna för dess 

medborgares bästa, och detta kan innefatta en stor mångfald av områden och 

samarbeten, däribland miljöfrågor, handel, nedrustning, mänskliga rättigheter, etc. 

Statens handlingsfrihet utgörs av agerande inom de preferenser som 

säkerhetsgemenskapen gemensamt socialt skapar (Adler & Barnett: 36-7). Teorin 

medger att samtidigt fokusera på statens makt och transnationella krafter. På detta sätt 

utgör säkerhetsgemenskaper ett alternativ till militära allianser genom att vara en 

allians genom gemenskap och lika värderingar – vi-känsla, och kan innebära, men 

behöver inte innebära, formella försvarsgarantier. Det är den sociala och institutionella 

sammanbundenheten som utgör försvarsalliansen, inte avtalet per se. 
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Säkerhetsgemenskapens näst yttersta form är när den pluralistiska 

säkerhetsgemenskapen formellt enas i en ny stat, likt USA (amalgamated security 

community). Men den yttersta formen av en säkerhetsgemenskap är när världen uppgår 

i en världsstat med fredlig förväntan om konfliktlösning inom den nya staten. Därur 

dess tydliga idealistiska prägel – evig fred är teoretiskt möjligt tillsammans med 

tillräckliga transaktioner och institutionalisering i struktur, process och sinne (Adler & 

Barnett: 5-15). 

Operationalisering av teorin 

Hur kan svensk militär alliansfrihet förstås ur ett säkerhetsgemenskapsperspektiv? 

Säkerhetsgemskapsteori används i Adler & Barnett (1998) för att beskriva och förklara 

regioner utifrån hur långt dessa har kommit i termer av integration. Att söka förstå 

Sveriges militära alliansfrihet utifrån samma teori innebär att studien behöver titta på 

fenomenet från andra hållet: vad är det aktuell svensk politik strävar efter att uppnå, 

och kan den svenska politiken förstås som en strävan mot säkerhetsgemenskaper med 

 Centrala värden Referensobjekt 

för säkerhet 

Metoder Primära 

säkerhetsaktörer 

Idealism 

 

Mänskliga rättigheter, global 

rättvisa, människans 

säkerhet 

Individer Processorienterad 

institutionalism 

I huvudsak civila medel. 

Mjuk makt. Demokrati 

FN 

Realism 

 

Territoriell integritet, 

stabilitet, status quo, 

nationella intressen, staters 

säkerhet. 

Stater Kortsiktig problemlösning 

I huvudsak militära 

medel. Hård makt. 

NATO och USA 

 

 

(Wagnsson 2011: 587) 

Säkerhets-

gemskapsteori 

 

Realistiska och idealistiska 

värden med avvikelser. 

Stater söker uppnå 

nationella intressen, 

samtidigt som ett 

världssamhälle är möjligt. Ej 

nödvändigtvis baserat på 

territorier. Breddad 

säkerhetsagenda. 

Långsiktiga gemensamma 

intressen. 

Individer och 

stater 

Processorienterad 

institutionalism, både 

civila och militära medel. 

Social inlärning genom 

spridande av kunskap, 

identitet och normer 

skapar ömsesidigt 

förtroende och kollektiv 

säkerhet. Vi-känsla. 

Alla institutioner 

som projicerar 

kunskap, normer 

och identitet mot 

aktörer, statliga: 

däribland FN, EU, 

OSSE, NATO: och 

civilsamhället och 

folket. 

 

(Adler & Barnett 1998) 

 

 

Tabell 1: Exemplifiering av teori baserat på Adler & Barnett 1998 och Wagnsson 2011 
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dess omvärld? Om Sveriges politik ska kunna förklaras med teorin behöver teorins 

idealbild beläggas som målbilden för svensk politik. För att visa på detta dras därför 

teorins byggstenar ur och söks efter i studiens material. Om de återfinns kan svensk 

politik förstås ur ett säkerhetsgemenskapsperspektiv. Studien ställer därför följande 

frågor till materialet: 

 

- [I] På vilket sätt återfinns idealism i materialet: människors säkerhet, 

mänskliga rättigheter, demokrati, global säkerhet, FN, mjuk makt, tro på fred? 

- [S] På vilket sätt beskriver politiken säkerhet som ett beroende av andra i en 

globaliserad värld och därmed söker säkerhet genom samverkan? 

- [R] På vilket sätt återfinns realism i materialet: statens säkerhet, militär makt, 

civil makt, maktbalans, nationella intressen, territoriell integritet, suveränitet, 

hård makt, rädsla för ofred, maktaktörer: t.ex. EU, NATO, USA, Ryssland, 

Kina? 

- [K] På vilket sätt återfinns konstruktivism i materialet: normer, värderingar och 

identitet?  

- [G] På vilket sätt strävar politiken efter ett utökande av 

sociala/politiska/ekonomiska/militära gemenskaper, som syftar till säkerhet 

tillsammans och ökat förtroende? 

- [B] På vilket sätt hänvisar materialet till en breddad säkerhetsagenda, och 

därmed identifierar en mångfald av hot, ej endast militära? 

 

I analysen av materialet beskrivs relevanta delar ur propositionerna. Text som visar på 

svar kring någon av de ovanstående frågorna kategoriseras enligt bokstav ovan inom 

[KLAMMER]. Om texten passar in på två eller flera kategorier anges dessa inom 

samma klammer separerade av kommatecken. Om studiens undersökta material 

stödjer sig på säkerhetsgemenskapsteorins byggstenar så kan Sveriges politik förklaras 

utifrån denna. Teorin förutspår att stater ökar sin säkerhet främst genom gemenskaper 

och interaktion. I så fall skulle Sveriges militära alliansfrihet kunna förstås som ett sätt 

att öka Sveriges säkerhet genom säkerhetsgemenskaper snarare än genom formella 

försvarsgarantier. 
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Analysen sammanställer delresultat efter varje propositionsgenomgång. Ur detta är 

den procentuella andelen av kategoriseringsförekomsten mer intressant än det faktiska 

antalet, baserat på att mängden text ur materialet är skiftande mellan propositionerna. 

Det är den procentuella andelen som är intressant utifrån att kunna bedöma vad som 

har ansetts som viktigast att framhålla i propositionerna. För att vidare kunna beskriva 

materialet rankas förekomsten av respektive teoretisk kategorisering. Ur denna 

rankning dras slutsatser av vilken kategorisering som är mest förekommande och mest 

definierande för det undersökta materialet. 
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3. Analys 

Hur kan vi förstå Sveriges militära alliansfrihet? 

Prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse   

Hela stycket nedan är hämtat från proposition 1995/96:12: 1-10. 

 

I Sveriges nya säkerhetspolitiska situation med ett brett spektrum av tänkbara risker, hot 

och påfrestningar såväl i fred som i krig har svensk säkerhetspolitik såväl en nationell som 

internationell dimension [B]. Nationellt skall vi kunna möta militära hot som direkt berör 

Sverige och förebygga och hantera situationer som utan att hota Sveriges frihet och 

oberoende ändå kan innebära nationella påfrestningar eller risker [B]. Internationellt skall 

vi i samverkan med andra stater aktivt delta i fredsfrämjande och humanitär verksamhet 

[S]. Detta är att fullfölja ett mångårigt arbete för fred och nedrustning och för demokratisk, 

social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling [I]. Militär alliansfrihet är också i det 

förändrade Europa den nationella säkerhetspolitiska ram som sammantaget bäst förmår 

tillgodose svenska säkerhetspolitiska intressen [R]. En helhetssyn skall prägla samhällets 

satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker såväl i fred som i krig 

[B].  […] Ett vidgat säkerhetsbegrepp, som rymmer icke-militära hot och risker vid sidan 

av väpnade anfall, skall styra totalförsvarets uppgifter [B]. Regeringen anlägger en 

helhetssyn på det militära och det civila försvarets uppgifter i krig och fred [B]. […] 

Internationell fredsfrämjande och humanitär verksamhet kommer att bli en reguljär uppgift 

för totalförsvaret [I]. […] 

 

Det fördjupade och vidgade samarbetet på olika områden, som Sverige är i färd med att 

bygga upp tillsammans med övriga länder i Östersjöregionen, befäster säkerheten i området 

och därmed vårt lands trygghet [S]. Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land 

skall kunna vara neutralt i händelse av ett krig i vårt närområde, består [R]. Genom att stå 

fast vid alliansfriheten och genom att upprätthålla ett betryggande försvar bidrar Sverige 

även i den förändrade situationen till säkerhet och stabilitet i vårt närområde [R]. […] 

 

Ryssland är stormakten i vårt närområde [R]. […] 

 

Politiskt har Warszawapaktens och Sovjetunionens sönderfall medfört att de central- och 

östeuropeiska länderna återvunnit sin frihet och nu övergår från kommunistisk diktatur och 
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centralstyrd ekonomi till demokrati och marknadshushållning [S]. Deras inlemmande i ett 

allt fastare europeiskt politiskt och ekonomiskt samarbete är en förutsättning för gemensam 

säkerhet och en fredlig och demokratisk utveckling i Europa [S]. Europeiska unionen är 

den viktigaste organisationen för europeiskt samarbete efter det kalla kriget [G]. 

Integrationen mellan medlemsländerna har fördjupats, och vägen har nu öppnats för nya 

stater att ansluta sig. Det är av största vikt att denna utvidgning kommer till stånd [G]. 

Därigenom gynnas den ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa länder, och 

demokratin befästs [I]. För Sverige är inträdet i EU med bibehållen militär alliansfrihet den 

mest betydelsefulla förändringen i våra internationella förbindelser i modern tid [S]. 

Medlemskapet i EU gagnar vår egen säkerhet [R] och stärker våra möjligheter att 

tillsammans med andra länder forma en gemensam framtid [S] i fred, demokrati och social 

och ekonomisk utveckling [I]. Sverige har intresse av att Atlantpaktens fortsatta utveckling 

sker i former, som gagnar strävandena mot en bred europeisk säkerhetsgemenskap [G]. 

Som NATO-rådet självt framhållit, bör alliansens utvidgning vara en del av en vid 

europeisk säkerhetsarkitektur [G]. Nya skiljelinjer får inte dras upp i Europa [G]. […] 

 

Sedan blockuppdelningen upphört, har den säkerhetspolitiska utvecklingen blivit svårare 

att förutsäga än tidigare [R].  Uppenbart är att risken för regionala och lokala väpnade 

konflikter ökat i vår del av världen [R]. Det förödande kriget i före detta Jugoslavien vittnar 

om detta [S]. Allt högre krav reses på det internationella samfundets förmåga att förebygga 

och hantera konflikter och genomföra fredsfrämjande och humanitära insatser [S]. 

Samtidigt befinner sig Europa efter det kalla krigets slut i en unik situation, där det är 

möjligt att bygga upp nya alleuropeiska säkerhetsstrukturer och att globalt stärka FN:s och 

OSSE:s fredsfrämjande roll [G]. Att avhålla från och försvara Sverige mot väpnat angrepp 

är totalförsvarets yttersta och viktigaste uppgift [R]. Det militära försvaret skall kunna 

ingripa mot varje form av kränkning av vår territoriella integritet [R]. […] 

 

Den svenska försvarsindustrins förmåga att leverera högteknologiska produkter till det 

svenska försvaret har fortsatt ett mycket stort försvars- och säkerhetspolitiskt värde [R]. 

[…] 

 

Sveriges säkerhet kan långsiktigt endast garanteras genom gemensam säkerhet i men också 

utanför Europa [G]. Fredsfrämjande operationer och humanitära insatser får växande 

betydelse som medel för världssamfundet att skapa gemensam säkerhet [G]. Medverkan i 

internationell fredsfrämjande och humanitär verksamhet kommer alltmera att bli en reguljär 

uppgift för det svenska totalförsvaret [G]. Sverige har en lång och framgångsrik tradition 
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av deltagande i FN:s fredsfrämjande operationer [S]. Regeringen föreslår att beredskapen 

och förmågan att fullfölja detta engagemang - på mandat från FN och OSSE och i 

samverkan med även andra internationella organisationer - avsevärt förbättras [S]. 

Därigenom stärker vi också Sveriges egen säkerhet [R]. 

Delresultat prop. 1995/96:12 

 Antal % # 

[R] Realism  11 28,2 1 

[S] Samverkan 10 26,6 2 

[G] Gemenskaper  9 23,0 3 

[B] Breddad säkagenda 5 12,8 4 

[I] Idealism 4 10,2 5 

[K] Konstruktivism 0 0,0 6 

Tot. 39 100  

Tabell 2. 

Prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2 

Sverige bör aktivt bidra till att vidareutveckla ett brett regionalt säkerhetsfrämjande 

samarbete inom Östersjöområdet [G]. Totalförsvarets förmåga att delta i internationella 

fredsfrämjande och humanitära insatser vidareutvecklas [S]. […] Det civila försvaret 

föreslås inriktas utifrån en helhetssyn på samhällets satsningar och åtgärder för att 

förebygga och hantera hot och risker i såväl fred som krig så att det kan anpassas till 

förändringar i det säkerhetspolitiska läget [B]. (Prop 1996/97:4: 1-2)  

 

Nya hot och risker av icke-militär natur träder fram [B], samtidigt som förutsättningarna 

ökar för att skapa en ny ordning för gemensam säkerhet i Europa [G]. Mot denna bakgrund 

borde totalförsvaret enligt riksdagens mening utformas med utgångspunkt i ett vidgat 

säkerhetsbegrepp [B]. Totalförsvaret skall inte bara värna vårt lands frihet och oberoende 

och skydda befolkningen i krig och kris [B], utan dess resurser skall även bidra till vår 

förmåga att möta svåra påfrestningar i fred och kunna genomföra fredsfrämjande och 

humanitära insatser [I]. […] Försvarsberedningen har noga analyserat det senaste årets 

säkerhetspolitiska utveckling och gjort bedömningen att väpnade angrepp, som skulle 

kunna hota Sverige idag, ter sig osannolika men att den grundläggande osäkerheten består 

och blivit än mera framträdande vad gäller Ryssland [R]. […] Frånvaron av ett militärt 
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angreppshot i dag medger att totalförsvarets omedelbara krigsduglighet liksom tidigare 

begränsas [R]. Färdiga planer finns utarbetade för att krigsdugligheten skall kunna höjas 

inom ett år [R]. […] Den fundamentala betydelse regeringen tillmäter det vidgade 

säkerhetsbegreppet och helhetssynen på det militära och civila försvaret framgår ytterligare 

av den proposition, 1996/97:11 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred 

[B] […]. […] Totalförsvarets resurser skall även kunna användas för fredsfrämjande 

verksamhet och humanitära insatser [I]. Detta utgör en viktig del av vår säkerhetspolitik 

och vårt arbete för fred och solidaritet [I]. […] Sveriges aktiva medverkan i Partnerskap för 

fred (PFF) förbättrar våra möjligheter att samverka med andra stater i fredsfrämjande 

operationer och humanitära insatser [S]. PFF får också en växande betydelse för säkerheten 

i Östersjöområdet. Ett stärkande av säkerheten i Östersjöregionen genom europeiskt och 

internationellt samarbete på alla områden [S] är ett nationellt svenskt säkerhetsintresse [R]. 

Sverige skall vidareutveckla sitt stöd till de baltiska länderna och deras försvarsmakter [R]. 

[…] Totalförsvaret skall avhålla från yttre angrepp på vårt land och avvärja dem, om de 

ändå skulle komma [R]. Samtidigt skall dess resurser bidra till att förebygga svåra 

påfrestningar i fredstid och till att bemästra dem, om de trots allt skulle inträffa [B]. 

Försvaret skall vara ett redskap i vårt internationella fredsarbete [I]. (a.a: 21-23) 

 

Väsentligt för stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet är det alltmer omfattande 

samarbetet inom politiska, ekonomiska, sociala och kulturella områden [S]. Samarbetet 

omfattar i ökande utsträckning det säkerhetsfrämjande området [G]. En betydelsefull 

dimension av Östersjösamarbetet är PFF, i vilket alla östersjöstater är deltagare [G]. (a.a: 

36). 

 

USA framstår än tydligare som den enda verkligt globala aktören [R]. […] Förenta 

Nationerna är fortsatt den enda universella organisation som genom sina stadgar och sin 

sammansättning kan agera globalt och genom beslut av säkerhetsrådet ge mandat för alla 

slags fredsfrämjande insatser [I] (a.a: 37). 

 

Europeiska unionen är av grundläggande betydelse för stabilitet och säkerhet i Europa [G]. 

En vidgad union med en tät politisk och ekonomisk integration minskar riskerna för nya 

konflikter på den europeiska kontinenten [G, I] (a.a: 39). 

 

Sverige verkar för att stärka OSSE:s grundläggande roll i Europa för 

- demokratisk utveckling, marknadsekonomi och rättssamhälle, 

- konfliktförebyggande insatser, 
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- konflikthantering och konfliktlösning, 

- återuppbyggnad, i synnerhet av det civila samhället, efter konflikt, 

- europeisk rustningskontroll och nedrustning samt 

- förtroendeskapande åtgärder, militärpolitisk öppenhet och förutsägbarhet [G] (a.a: 40). 

 

Väsentligt för att främja stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet är det alltmer omfattande 

samarbetet inom politiska, ekonomiska, sociala och kulturella områden [G, K]. 

Östersjösamarbetet har folklig förankring och initieras ofta på lokal nivå [K]. Östersjörådet 

får en alltmer operativ roll i detta samarbete avseende ekonomisk utveckling, miljöskydd, 

utvecklandet av demokrati och det civila samhället [G] (a.a: 44). 

Delresultat prop. 1996/97:4 

 

 Antal % # 

[G] Gemenskaper 9 26,5 1 

[R] Realism 7 20,6 2 

[I] Idealism 6 17,6 3 

[B] Breddad säkagenda 6 17,6 3 

[S] Samverkan 4 11,8 4 

[K] Konstruktivism 2 5,9 6 

Tot. 34 100  

Tabell 3. 

Prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar 

För att säkra den positiva utvecklingen är det viktigt att det euroatlantiska 

säkerhetssamarbetet utvecklas [G, R], och inte minst att Ryssland fortsätter att delta [G, S]. 

Sveriges säkerhet och välfärd är i hög grad beroende av utvecklingen i omvärlden och av 

att vi samverkar med andra länder [S]. Vi deltar både militärt och civilt på flera platser i 

världen [G]. Våra insatser till stöd för FN:s och OSSE:s arbete för fred och säkerhet, 

liksom i PFF, stärker också vår egen säkerhet [G]. Det internationella säkerhetssamarbetet 

behöver alltmer sättas i förgrunden i Sveriges försvars- och säkerhetspolitik [S]. I 

propositionen anges hur detta bör ske genom ett utvecklat och fördjupat samarbete främst 

inom EU, med Nato och dess partnerländer och i Östersjöregionen [G]. EU-medlemskapet 

är ett nav för vårt deltagande i det europeiska arbetet för fred och säkerhet [G]. 
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Amsterdamfördraget utvecklar ytterligare våra möjligheter att samarbeta inom försvars- 

och säkerhetspolitiken när det gäller krishantering och fredsfrämjande verksamhet [G]. 

Våra totalförsvarsresurser behöver utvecklas så att vi långsiktigt kan höja ambitionen inom 

fredsfrämjande området [R, I]. Under de närmaste tio åren ter sig ett invasionsföretag 

syftande till ockupation av Sverige inte möjligt att genomföra så länge Sverige har en 

grundläggande försvarsförmåga [R]. Vi kan däremot inte avskriva väpnade angrepp mot 

begränsade mål i Sverige [R]. Sverige måste även i framtiden ha betydande 

försvarsresurser, både militära och civila, för att trygga vår nationella säkerhet [R] och för 

att vi internationellt skall kunna bidra till fred och säkerhet [S]. Försvarspolitiken måste 

emellertid – oberoende av vilken ekonomisk nivå som väljs - anpassas till läget i 

omvärlden []. Idag har Sverige ett invasionsförsvar [I]. Detta måste nu ersättas med en 

organisation som främst utformas för att under det närmaste decenniet kunna hävda 

Sveriges territoriella integritet, försvara landet mot vapeninsatser genom luften och andra 

typer av mer begränsade angrepp samt kunna skydda landet mot allvarliga konsekvenser av 

angrepp mot infrastruktur [R]. Den nya organisationen skall stärka vår förmåga att delta i 

det internationella säkerhetssamarbetet [S] (Prop. 1998/99:74: 9). 

 

EU är av grundläggande betydelse för att varaktigt trygga stabilitet och säkerhet i Europa 

[S]. Regeringen ser med oro på den tveksamhet inför en fortsatt utvidgning som vissa 

medlemsländer har gett uttryck för [G] (a.a: 13). 

 

Konflikternas parter, som kan vara grupper av länder, enskilda sådana eller icke-statliga 

organisationer och rörelser, kan vilja påverka omvärlden t.ex. genom att störa försörjningen 

med strategiska varor och genom sabotage, terror och utpressning [B]. De alltmer 

utvecklade globala kommunikationerna, det komplexa moderna samhället och tillkomsten 

av nya typer av vapen och andra medel för påverkan gör det möjligt även för små grupper 

att få stor verkan över stora områden och avstånd [B]. Det finns också risker för oavsiktlig 

påverkan på omvärlden genom t.ex. stora radioaktiva utsläpp eller avbruten leverans av 

strategiska produkter till följd av bristande kontroll, strider eller kaotiska förhållanden i ett 

lokalt område [B]. Omfattande migration av människor på flykt undan krig, förföljelse, 

svält och umbäranden kan också skapa avsevärda humanitära problem [B] som bara kan 

hanteras genom brett internationellt samarbete [S] (a.a: 14) 

 

Under de senaste åren har de beroendeförhållanden som den fortgående ekonomiska 

integrationen mellan stater medför, kommit allt mer i blickpunkten. Internationell handel, 

internationellt industriellt samarbete, internationella investeringar och den internationella 
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kapitalmarknaden har ökat i omfattning och betydelse [S]. Såväl den snabba tekniska 

utvecklingen som de omfattande avregleringarna på kapitalmarknaden har bidragit till detta 

[S]. Ekonomins globalisering får allt större betydelse för enskilda länder och sätter 

samtidigt gränser för den nationella handlingsfriheten [S]. De ekonomiska och 

handelspolitiska frågorna väger samtidigt tyngre i relationerna mellan världens länder och 

har därmed också fått större säkerhetspolitisk betydelse [S]. Den ökade 

internationaliseringen gör bl.a. villkoren för internationell handel till ett viktigt medel för 

ökad säkerhet men också för påverkan i de internationella relationerna [S]. […] FN har i 

kraft av sitt stadgeenliga ansvar för internationell fred och säkerhet en central roll i det 

internationella samfundets fredsfrämjande verksamhet [I]. De 185 medlemsstaterna ger 

organisationen en global legitimitet [I]. Detta erbjuder möjligheter till bred internationell 

samverkan också mellan stater med skilda politiska och ekonomiska strukturer [S]. FN:s 

styrka ligger också i att organisationen har en bred inriktning på säkerhet med såväl 

politiska, militära, ekonomiska som sociala dimensioner [B]. […] FN kan dock inte axla 

ansvaret för ledningen av operationer med trupp för omfattande och utdragna insatser av 

fredsframtvingande karaktär [R] (a.a: 17). 

 

EU är av grundläggande betydelse för att varaktigt trygga stabilitet och säkerhet i Europa 

[R, G]. Samarbetet i EU skapar förutsättningar för att gemensamma värderingar och 

normer skall spridas och tillämpas genom det nät av relationer och ömsesidiga beroenden 

som på stor bredd växer fram och berör hela samhället [K]. Det är en process som kommer 

att ta tid och som kan stöta på svårigheter när olika särintressen uppfattas som otillräckligt 

tillgodosedda [K, R]. Men det är också ett samarbete mellan demokratier som successivt 

kan lösa upp motsättningar och intressekonflikter [K, S, G] och öka den inbördes 

solidariteten och det ömsesidiga beroendet [S]. EU:s förestående utvidgning och utökade 

ekonomiska samarbete med länder i EU:s närområde har stor betydelse på det 

säkerhetspolitiska planet [S]. EU ställer på sina medlemsländer bl.a. krav på en 

institutionell stabilitet som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och 

respekt för och skydd av minoriteter [G]. Detta har redan haft avsevärda positiva effekter i 

kretsen av kandidatländer [I]. Utsikterna till medlemskap har inneburit att kandidatländerna 

gjort stora ansträngningar för att lösa kvarvarande konflikter med sina grannländer [G, I, S] 

(a.a: 18-19). 

 

OSSE har på grund av ett brett säkerhetsbegrepp [B] och genom sitt arbetssätt utvecklats 

till en central aktör i det europeiska säkerhetsarbetet [G]. Organisationen har därvidlag 

flera komparativa fördelar: ett brett medlemskap, flexibilitet, en stark och snabbt växande 
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fältorganisation [G] och ett gemensamt agerande grundat på gemensamma normer [K] (a.a: 

20). 

Delresultat prop. 1998/99:74 

 

 Antal % # 

[S] Samverkan 16 29,1 1 

[G] Gemenskaper 14 25,5 2 

[R] Realism 9 16,4 3 

[I] Idealism 6 10,9 4 

[B] Breddad säkagenda 6 10,9 4 

[K] Konstruktivism 4 7,3 6 

Tot. 55 100  

Tabell 4. 

Prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 

Det har skett stora säkerhetspolitiska förändringar under de senaste åren [R, I]. 

Förändringarna innebär att vi kan frigöra oss från det kalla kriget och i större utsträckning 

bidra till den kollektiva säkerheten i Europa både med diplomati och totalförsvarsresurser 

[G]. Våra totalförsvarsresurser kommer att successivt ställas om så att det blir bättre lämpat 

för internationell krishantering [G, S]. […] Den osäkerhet som är förknippad med det 

bräckliga ryska samhället har under hösten gjort sig påmind genom den omfattande militära 

insats och bekämpning av mål i Tjetjenien som den ryska statsledningen initierat där [R]. 

Att denna konflikt inte kunnat lösas med politiska medel går ut över människors säkerhet 

och har skapat omfattande flyktingströmmar [B]. Den inrikespolitiska osäkerheten drabbar 

i första hand Ryssland självt och dess befolkning men kan få konsekvenser också för 

grannländer och det internationella säkerhetssystemet [R]. […] De grundläggande 

förbättringarna av det säkerhetspolitiska läget gör att vi efter en omställningsperiod kan 

minska försvarsutgifterna [I] och samtidigt upprätthålla en god försvarsförmåga [R]. Det 

gör vi genom att vi utformar totalförsvarsresurserna så att de effektivt kan användas både 

nationellt och internationellt [S, G]. Samtidigt som vi bibehåller förmågan att möta hot mot 

Sverige [R] kan vi bidra med resurser för internationell krishantering [S, G]. Ländernas 

gemensamma förmåga att dämpa väpnade konflikter och minska mänskligt lidande är en 

viktig del i den nya säkerhetspolitiska situationen i Europa och världen [S, I]. Detta kräver 
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att respekten för folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna, upprätthålls [I]. För 

Sveriges del är ett brett deltagande i det europeiska samarbetet och vårt bidrag till 

gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering centrala medel för att trygga 

också vår egen säkerhet [G, S]. […] Det är emellertid först genom 1999 års kontrollstation 

som invasionshotet kan avskrivas som den dominerande grunden för 

totalförsvarsresursernas utformning [I]. Där slås fast att ett invasionsföretag syftande till 

ockupation av Sverige inte ter sig möjligt att genomföra under de närmaste tio åren, 

förutsatt att Sverige har en grundläggande försvarsförmåga [R]. […] Grunden för att 

Försvarsmakten skall kunna genomföra internationella insatser är att myndigheten 

utvecklar kunskaper och färdigheter och anpassar utrustning så att landets militära medel 

blir lämpade för att i samverkan med andra bidra till fred och säkerhet i vår omvärld [S, G]. 

Samtidigt måste denna internationalisering och de erfarenheter som skapas genom den 

utnyttjas för att stärka vår nationella försvarsförmåga [R]. (Prop 1999/2000:30: 10-4). 

 

Det säkerhetspolitiska läget medger sänkta försvarskostnader [I]. Detta innebär att vi inte 

kommer att avdela lika stora resurser för att upprätthålla en hög grad av självförsörjning 

vad gäller försvarsmateriel [I]. För att tillgodose behovet av försvarsmateriel av hög 

kvalitet och för att underlätta materielanskaffning i ett läge med ökad rustning i omvärlden 

krävs ett ökat internationellt försvarsmaterielsamarbete [G, S]. Detta kan uppnås bl.a. 

genom en framsynt materielförsörjnings- och forskningsprocess i internationellt samarbete 

[S] kombinerad med insatser för att säkra egna strategiska kompetenser [R]. De pågående 

sexnationsförhandlingarna mellan Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och 

Sverige är ett viktigt led i detta arbete [G] (a.a: 17). 

 

Sveriges säkerhetspolitik vävs alltmer in i ett brett internationellt samarbete om säkerhet i 

Europa [G, S]. Detta breda samarbete är av grundläggande betydelse för de stora 

förbättringar som skett i vårt säkerhetspolitiska läge sedan det kalla krigets slut [I] (a.a: 22). 

 

I 2000-talets Europa tryggas säkerheten främst genom ett successivt alltmer omfattande 

politiskt, ekonomiskt och kulturellt samarbete [G, S, K]. Fördjupad demokrati, ökad 

respekt för mänskliga rättigheter, öppenhet och ökad välfärd bidrar till stabilitet och 

trygghet [I]. Solidariska gemensamma insatser för att främja säkerheten och för att hantera 

uppkommande kriser utgör nödvändiga komponenter i ett långsiktigt hållbart euroatlantiskt 

säkerhetssystem [G]. För Sveriges del är vårt deltagande på stor bredd i det europeiska 

samarbetet och vårt bidrag till gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering 

centrala medel för att trygga också vår egen säkerhet [R]. Härvid bör såväl civila som 
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militära medel kunna komma till användning [I, R]. Sverige bör främst inom ramen för sitt 

medlemskap i EU, FN, OSSE, sitt observatörskap i VEU och sitt samarbete med Nato inom 

ramen för EAPR/PFF samt i faktiska krishanteringsinsatser utöka och förstärka sitt bidrag 

till gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering [G] (a.a: 26). 

 

Enligt Förenta nationernas stadga tilldelas organisationen en central roll för att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet [I]. Det är av grundläggande betydelse att FN kan spela 

denna roll och att medlemsländernas ansvar för att följa dess stadga inte urholkas [I]. 

Sverige bör fortsatt aktivt verka för att hävda säkerhetsrådets roll och ställa krav på särskilt 

de permanenta medlemmarna att leva upp till sitt ansvar [I]. […] Regeringen konstaterar 

liksom tidigare att EU är av grundläggande betydelse för att varaktigt trygga stabilitet och 

säkerhet i Europa [G]. EU:s fortsatta utvidgning och utökade samarbete med länder i EU:s 

närområde har stor betydelse på det säkerhetspolitiska planet [G]. Medlemskap i EU 

förutsätter bl.a. en institutionell stabilitet som garanterar demokrati, rättssäkerhet, 

mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter [I]. Detta har redan haft 

avsevärda positiva effekter i kretsen av kandidatländer [I]. Utsikterna till medlemskap har 

inneburit att kandidatländerna gjort stora ansträngningar för att lösa kvarvarande konflikter 

med sina grannländer [S]. Sverige bör fortsatt verka aktivt för att knyta de länder som 

aspirerar på medlemskap närmare unionen [G]. Även samarbetet med länder utanför 

kretsen av medlemmar och kandidatländer bör utvecklas [G]. […] Ett fortsatt fördjupat 

euroatlantiskt säkerhetssamarbete är av grundläggande betydelse för att hantera konflikter i 

Europa och dess närhet [G]. […] En militär kapacitet i EU kan öka förmågan till 

gemensamma krishanteringsinsatser [R]. En förstärkt europeisk krishanteringsförmåga kan 

dock inte ersätta den amerikanska politiska och militära närvarons betydelse, som är stor 

inte minst för stabiliteten i norra Europa inklusive Östersjöregionen [R].  Det 

försvarsrelaterade samarbete som bedrivs mellan de nordiska länderna är en viktig 

utgångspunkt också för fördjupningen av den europeiska krishanteringsförmågan [S]. De 

nordiska länderna har gemensamma värderingar och erfarenheter och kan gemensamt driva 

frågor och nå ökat inflytande [K] (a.a: 26-7). 

Delresultat prop. 1999/2000:30 

 

 Antal % # 

[I] Idealism 14 24,1 2 

[S] Samverkan 12 20,7 3 
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[R] Realism 12 20,7 3 

[K] Konstruktivism 2 3,4 4 

[G] Gemenskaper 17 29,3 1 

[B] Breddad säkagenda 1 1,7 6 

Tot. 58 100  

Tabell 5. 

Prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 

Idag har Sverige ett mångfacetterat och brett internationellt säkerhetssamarbete [S]. Detta 

samarbete ger oss betydligt större möjligheter att påverka förhållandena i omvärlden [I]. 

Vårt medlemskap i Europeiska unionen (EU) spelar en central roll, liksom vårt arbete inom 

FN (FN) men också vårt samarbete med Nato [S]. […]Grunden i vår säkerhetspolitik är att 

kunna möta militära hot [R] men också att förebygga och hantera andra hot och risker i 

både fred och krig [B]. […] [F]örnyelsen och moderniseringen av det militära försvaret har 

möjliggjorts tack vare de stora positiva förändringarna vad gäller det militära hotet mot 

Sverige [I] (Prop 2001/02:10: 11-12). 

 

Vår säkerhetspolitik måste […] fortsättningsvis innebära att vi kan möta olika former av 

väpnade angrepp och andra hot såsom t.ex. terroristhot, informationsoperationer och hot 

med nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel som direkt berör Sverige [R]. […] 

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands fred och självständighet [R]. 

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 

[R, S] (a.a: 12-3). 

 

Sveriges strävan är att samarbeta inom och medverka i FN, Organisationen för Säkerhet 

och Samarbete i Europa (OSSE) samt inom ramen för EU:s gemensamma 

krishanteringsförmåga [S]. […]Vi samverkar även med Nato och flertalet europeiska stater 

inom ramen för Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred [S]. Vi har också 

regionalt och bilateralt samarbete med ett stort antal länder [S]. För Sveriges del är ett brett 

europeiskt och internationellt säkerhetssamarbete viktigt för den globala säkerheten, inte 

minst för att trygga vår egen säkerhet [G] (a.a: 13). 
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Via vårt internationella försvarsindustrisamarbete ökar möjligheterna att säkerställa vårt 

lands försvarsmaterielförsörjning även i ett säkerhetspolitiskt försämrat läge [S]. Detta sker 

genom avtal och ömsesidiga beroenden i olika försvarsmaterielprojekt [S] (a.a: 16). 

 

Säkerhetsbegreppet har vidgats [B]. I globaliseringens och internationaliseringens spår ökar 

det ömsesidiga beroendet mellan folk, organisationer och länder [S]. Samtidigt ökar 

sårbarheten i det moderna samhället [B]. Detta har på ett skrämmande sätt blivit tydligt 

genom terroristangreppet mot USA den 11 september 2001 [B]. […] I Europa fortsätter 

utvidgningen av EU och Nato, och Rysslands partnerskap med dessa strukturer att 

utvecklas [G]. Detta är av stor betydelse för den europeiska säkerhetsarkitekturen [G]. Den 

europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESDP) fortsätter att utvecklas och 

institutionaliseras [G]. […] Globaliseringen och internationaliseringen fortsätter att öka det 

ömsesidiga beroendet mellan folk och länder [S]. Genom den spridning av demokrati som 

har skett det senaste decenniet underlättas etablerandet av gemensamma värdegrunder [K], 

vilket i sin tur stärker möjligheten att länder formar säkerhetsgemenskaper [G]. Ekonomi 

och handel väger allt tyngre i relationerna mellan världens länder och har fått ökad 

säkerhetspolitisk betydelse [S]. Det ömsesidiga beroendet är i grunden positivt för fred och 

stabilitet, men gör också sårbarheten gemensam [S] (a.a: 17). 

 

I Europa fortsätter säkerhetsstrukturen att utvecklas och institutionaliseras [G]. Europeiska 

unionens fördjupning av samarbetet och stundande utvidgning är även ur säkerhetspolitisk 

synvinkel centrala processer [G]. Detta gäller särskilt för Sveriges närområde, 

Östersjöregionen [G]. Estland, Lettland och Litauen har valt att söka sin säkerhet genom 

medlemskap i EU och Nato och goda grannrelationer [G]. Processen att sätta punkt för 

kalla krigets uppdelning i vår del av Europa är inte avslutad förrän också dessa länder har 

förverkligat sina säkerhetspolitiska mål [R]. Därtill måste Rysslands band med EU och 

Nato breddas och fördjupas [G]. En sådan gynnsam säkerhetspolitisk utveckling är till gagn 

för Sveriges och hela regionens säkerhet [I] (a.a: 19). 

 

Nationellt skall vi kunna möta militära och andra hot som direkt berör Sverige [R]. [...] 

Internationellt skall vi i samverkan med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet 

[S]. Genom att verka för en stärkt internationell rättsordning och genom att medverka till 

konfliktförebyggande samarbete och insatser, gemensam civil och militär krishantering 

samt försoning och uppbyggnad efter kriser och konflikter kan vi bidra till ökad säkerhet i 

omvärlden och därmed också för oss själva [I]. Med utgångspunkt i en bred syn på säkerhet 
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formas säkerhetspolitikens båda dimensioner i ett kontinuerligt samspel mellan flertalet 

politikområden [B] (a.a: 37-8). 

 

Det är av avgörande betydelse även för Sveriges säkerhet att utvecklingen globalt leder till 

fördjupad demokrati, öppenhet och välfärd, och därmed till ökad stabilitet och trygghet [G, 

I]. Av central betydelse är FN:s breda insatser för fred och säkerhet [I, S]. Sverige lägger 

också stor vikt vid att FN och de regionala organisationerna på olika sätt tidigt kan ingripa i 

lokala och regionala konflikter [S]. Vår strävan är att samarbeta med Europas alla 

säkerhetsorganisationer [S]. Jämsides med vår medverkan i FN och OSSE deltar vi sålunda 

i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, lämnar effektiva bidrag till EU:s 

gemensamma krishanteringsförmåga samt samarbetar med Nato och flertalet övriga 

europeiska stater inom ramen för det Euro-atlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för 

fred [S, G]. Därtill kan fogas det regionala och bilaterala samarbetet med våra grannländer 

[S]. I Europa utgör vårt säkerhetspolitiska mål att varaktigt säkra ett förtroendefullt och 

nära samarbete mellan alla stater [G]. Samarbetet inom EU och med de euro-atlantiska 

säkerhetsstrukturerna, och bibehållandet av ett starkt amerikanskt engagemang för 

säkerheten i norra Europa, är härvid av stor betydelse [R]. Ett grundläggande svenskt 

intresse är en fortsatt utveckling av demokrati, ekonomiska och sociala framsteg, förbättrad 

miljö, samt en ökad öppenhet mot omvärlden, som omfattar hela Europa [I]. [...] Rysslands 

aktiva deltagande och engagemang är en viktig förutsättning för att på lång sikt varaktigt 

trygga stabilitet och säkerhet i Europa och för att hantera frågorna på den globala agendan 

[G]. Det är väsentligt att fortsätta ansträngningarna att långsiktigt integrera Ryssland i det 

europeiska samarbetet och dess strukturer [K, S]. (a.a: 37). 

Delresultat prop. 2001/02:10 

 

 Antal % # 

[S] Samverkan 19 35,2 1 

[G] Gemenskaper 14 25,9 2 

[I] Idealism 7 13,0 3 

[R] Realism 7 13,0 3 

[B] Breddad säkagenda 5 9,3 4 

[K] Konstruktivism 2 3,7 6 

Tot. 54 100  

Tabell 6. 
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Prop. 2004/05: 5 Vårt framtida försvar – försvarspolitisk 
inriktning 2005-2007 

Försvaret är en viktig resurs i en aktiv svensk utrikes- och säkerhetspolitik [R]. Sveriges 

internationella insatser bidrar till att främja internationell fred och säkerhet, och stärker 

därmed vår egen säkerhet [R]. […] Försvarsmaktens kompetens och resurser ska användas 

där de bäst bidrar till att stärka Sveriges säkerhet [R]. I nuvarande omvärldsläge ska 

Försvarsmaktens beredskap därför i första hand vara anpassad att genomföra internationella 

insatser och upprätthålla vår territoriella integritet [R]. Utnyttjande av militära resurser i 

internationell krishantering måste ses i ett större sammanhang där andra resurser och 

ansträngningar också ingår [B]. Försvarsmaktens bidrag skall därför komplettera, eller 

kompletteras med civil internationell krishantering [B]. Fokus bör riktas mot att utveckla 

det svenska bidraget till EU:s snabbinsatsförmåga [S] (Prop 2004/05:5: 12). 

 

Stora och viktiga förändringar fortsätter att prägla vår omvärld [B]. Sedan det kalla krigets 

slut har mellanstatliga spänningar minskat såväl i Sveriges närområde som globalt [I]. 

Samtidigt har andra hot och utmaningar vuxit sig starkare [B]. De är ofta mer komplexa 

och mer svårförutsägbara än gårdagens hot om väpnade angrepp [B]. Sverige och övriga 

världssamfundet har ett ansvar att möta de hot som finns mot vår gemensamma säkerhet 

[B, G, I] (a.a: 14). 

 

Globaliseringen och internationaliseringen ökar det ömsesidiga beroendet mellan folk och 

länder [S]. Beroendet, som i grunden är positivt för fred och stabilitet, gör samhället 

samtidigt mer sårbart och känsligt för störningar [B]. Till del har hot mot folk och länder 

skiftat i karaktär och fått en annan innebörd [B]. Det går inte längre för länder att beakta sin 

säkerhet isolerat från utvecklingen i resten av världen [S]. Den tekniska infrastrukturen och 

den ökade rörlighet som det öppna samhället präglas och är beroende av, blir i ökad grad 

transnationell och därmed en del av den gemensamma sårbarheten [S]. De nya 

transnationella hoten och konflikterna får konsekvenser även för oss [B, S]. Såväl Sverige 

som övriga Europa står inför nya hot som är mer diversifierade, mindre synliga och mindre 

förutsebara [B]. Hoten och utmaningarna kommer bl.a. ifrån regionala konflikter, stater i 

upplösning, organiserad brottslighet, spridning av massförstörelsevapen och terrorism [B]. 

Terrorangrepp har haft en betydande inverkan på den globala säkerhetspolitiska 

utvecklingen och internationella samarbetsformer [B] (a.a: 14). 

 

FN har det yttersta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet [I]. FN är 

också det enda organ som kan ge internationell legitimitet åt våldsanvändning, där 
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möjligheten till beslut av säkerhetsrådet under stadgans kapitel VII speglar organisationens 

särställning [I]. I flera fall svarar regionala och subregionala organisationer för 

genomförandet av FN-mandaterade krishanteringsinsatser [S] (a.a: 14). 

 

Internationellt pågår en diskussion om rätten och skyldigheten att intervenera med militära 

medel för att förhindra humanitära katastrofer [I]. I de fall en stat inte har förmågan eller 

viljan att efterleva sin skyldighet att skydda det egna landets befolkning anser regeringen 

att det internationella samfundet har ett ansvar att verka för sådant skydd, även inom staters 

territorium [I]. Ökade insatser behövs för att värna den enskilde individens säkerhet och 

förbättra skyddet för människor från övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna 

[I]. Nationsgränser kan aldrig få bli en sköld bakom vilken förtryck och brott mot 

mänskliga rättigheter kan accepteras [I]. Stora och långsiktiga ansträngningar kommer att 

krävas för att förbättra det internationella samfundets förmåga att agera i sådana lägen [S]. 

Rapporten “The Responsibility to Protect” innehåller viktiga slutsatser och 

rekommendationer som föranleder aktiv uppföljning [I]. En annan central fråga är 

uppföljningen till resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som FN:s säkerhetsråd 

antog 2000 [I] (a.a: 15). 

 

EU är en politisk allians [G]. Unionen har en växande roll som global ekonomisk samt 

utrikes- och säkerhetspolitisk aktör [G]. Med EU:s utvidgning stärks säkerheten i hela 

Europa [R]. Medlemskapet i EU ger oss säkerhet och skapar solidaritet mellan 

medlemsländerna [G, K]. Den Europiska unionen är vid sidan av FN vårt viktigaste 

säkerhetspolitiska forum [S]. Stärkt EU-förmåga är också stärkt svensk förmåga [R]. EU-

länderna strävar efter att fördjupa samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken [G]. 

Detta har bl.a. manifesterats genom EU:s säkerhetsstrategi, där medlemsstaterna 

gemensamt formulerat en säkerhetsrelaterad syn på omvärlden [G] (a.a: 15). 

 

OSSE:s styrka som säkerhetspolitisk aktör ligger i dess vida medlemskrets om 55 länder 

[S], flexibla struktur och brett definierade syn på säkerhet [B]. OSSE bidrar genom sin 

medlemskrets till att stärka den transatlantiska länken [G], och bildar ett forum för 

samarbete som även omfattar länder som under överskådlig framtid inte förväntas bli 

medlemmar i EU och Nato [K, S]. Organisationen arbetar med säkerhetsfrågor i ett brett 

perspektiv och dess verksamhet omfattar främst tre dimensioner: militärpolitiska aspekter, 

demokrati och mänskliga rättigheter samt ekonomi och miljö [I, S]. Tyngdpunkten ligger 

på konfliktförebyggande och återuppbyggnad [I] (a.a: 16). 
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Nato är fortsatt en viktig säkerhetspolitisk organisation och för många medlemmar 

symboliserar Nato den militära dimensionen av den transatlantiska länken [R]. […] 

Sveriges relation till Nato bygger på samarbetet inom Euroatlantiska partnerskapsrådet 

(EAPR) och Partnerskap för fred (PFF) och samarbetet mellan EU och Nato [G]. EAPR 

och PFF är centrala för Nato:s samarbete med länder som inte är medlemmar av alliansen 

[G, S]. Dessa samarbeten är en viktig del av den alleuropeiska säkerhetsordningen [G]. 

Partnerskapet utgör ett konkret bidrag till det transatlantiska säkerhetssystemet och en stark 

transatlantisk länk [R]. Det utgör fortsatt det främsta instrumentet för att kunna utveckla 

den samverkansförmåga och interoperabilitet som är nödvändig för att kunna bidra till 

internationell krishantering och fredsfrämjande verksamhet [S]. […] Relationen mellan EU 

och Nato har stärkts, bl. a. genom den s.k. Berlin plus-överenskommelsen och Prag-

överenskommelsen (Prague Capability Commitment, PCC), vilket torde innebära att 

Sveriges relation till Nato i allt större utsträckning också definieras genom vårt 

medlemskap i EU [G] (a.a: 16-7).  

 

USA:s betydelse som aktör i det internationella säkerhetspolitiska systemet består [R]. Som 

den enda stormakten i världen spelar USA en viktig roll i hur konflikter hanteras [R]. […] 

Relationen till USA har en central roll för utvecklingen av den europeiska 

säkerhetspolitiken [R]. […]En gemensam insikt om att det saknas alternativ till ett nära 

säkerhetspolitiskt samarbete över Atlanten, bl.a. i kampen mot terrorism, kan förmodas 

vinna ökat genomslag [S] (a.a: 17-8). 

 

Östersjöområdet präglas nu av lugn, stabilitet och nära samarbete på sätt som tidigare inte 

varit möjliga [I]. Estland, Lettland, Litauen och Polen har blivit medlemmar i EU och Nato 

[G]. Ryssland har utvecklat goda arbetsrelationer med EU och Nato, och samarbetar som 

en partner i de olika samarbetsformerna kring Östersjön [G, I]. Spänningen har minskat 

dramatiskt i vårt närområde [I]. Vårt säkerhetspolitiska läge har förbättrats ytterligare [I]. 

[…] Genom ett brett och nära samarbete i vårt närområde finns goda förutsättningar för 

samverkan kring gemensamma utmaningar som organiserad brottslighet, illegal migration, 

miljöhot och människohandel [S] (a.a: 18). 

 

Under ledning av president Putin fortsätter den ryska utrikespolitiska orienteringen mot 

Västeuropa och USA, framför allt för att främja ekonomisk utveckling i Ryssland [I]. 

Rysslands relationer med EU baserar sig bland annat på att EU är Rysslands viktigaste 

handelspartner [G]. Relationerna till Nato värderas högt och fortsätter att utvecklas [G] 

(a.a: 18). 
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Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land [R], 

bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde [R], samt stärka internationell fred och 

säkerhet [R, I]. Sverige är militärt alliansfritt [R]. Denna säkerhetspolitiska linje, med 

möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl [R]. För 

framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än avsaknad av militära 

konflikter [B]. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och 

samverkan med andra länder [S]. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta 

vårt stöd till Förenta nationerna [I, S]. Genom vårt medlemskap i Europeiska unionen 

deltar vi i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europiska 

kontinenten [G]. En betryggande försvarsförmåga är en central del av svensk 

säkerhetspolitik [R]. Sverige verkar aktivt för att främja nedrustning och icke-spridning av 

massförstörelsevapen [I] (a.a: 23). 

 

Europeiska unionen är central för, och har stor inverkan på, Sveriges säkerhet [R, G]. Med 

EU:s utvidgning stärks säkerheten i hela Europa [G]. Genom fördjupat samarbete med 

EU:s nya grannar driver vi ytterligare på denna utveckling [G] (a.a: 24).  

 

Dagens hot och utmaningar möts i många fall bäst genom internationell samverkan [S]. Om 

konfliktförebyggande åtgärder och krishantering skall få genomslag krävs internationell 

samordning och samarbete [S]. Även inför asymmetriska och transnationella hot är 

internationellt samarbete, t.ex. bland säkerhets- och underrättelsetjänster, en förutsättning 

för framgång [S] (a.a: 26). 

 

Stödet för FN som normgivare och källa till global legitimitet, inte minst som 

mandatgivande organisation för internationella insatser, liksom för dess centrala roll på 

krishanteringsområdet, kvarstår som en grundpelare i svensk utrikes- och säkerhetspolitik 

[I] (a.a: 27).  

 

I EU finns en tydlig solidaritet mellan medlemsländerna [G]. För Sverige är det viktigt att 

det nya EU-fördraget framhäver denna solidaritet [G]. Om ett annat EU-land skulle utsättas 

för terrorangrepp eller naturkatastrof skall Sverige kunna bistå med humanitärt bistånd, 

civila räddningsinsatser och om nödvändigt med militära resurser [G]. Vi kan också 

förvänta oss hjälp från de övriga medlemsländerna om Sverige skulle drabbas av 

motsvarande händelser [G]. Solidaritetsklausulen som finns i EU:s nyligen antagna 
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konstitutionella fördrag, som inte behandlats av riksdagen, speglar den solidaritet som finns 

i den politiska allians som unionen utgör [G] (a.a: 27).  

Delresultat prop. 2004/05: 5 

 

 Antal % # 

[G] Gemenskaper 24 24,2 1 

[S] Samverkan 20 20,2 2 

[I] Idealism 21 21,2 3 

[R] Realism 18 18,1 4 

[B] Breddad säkagenda 14 14,1 5 

[K] Konstruktivism 2 2,0 6 

Tot. 99 100  

Tabell 7. 

Prop. 2008/09: 140 Ett användbart försvar 

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

vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet [R, S]. Hela Sverige ska 

försvaras [R]. […] Landets säkerhet värnas inte bara vid vår egen gräns [S]. Ett 

säkerhetshot mot ett grannland kan få betydande konsekvenser för Sverige [S]. Genom 

samverkan med andra kan vi hantera utmaningar och hot innan de når vårt eget territorium 

[S]. […] Den inneboende flexibiliteten i det insatsförsvar som regeringen föreslår gör 

försvaret bättre skickat att kunna hantera en bred och föränderlig hotbild [B] (Prop 

2008/09:140: 8). 

 

Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra länder med gemensamma 

demokratiska värderingar [G, K]. Sveriges säkerhet stärks genom förtroendeskapande 

åtgärder [K], genom gemensam krishantering, samt genom aktiva och trovärdiga bidrag till 

nordisk, europeisk och global säkerhet [S]. Europeiska unionens nya fördrag innebär att 

medlemsländerna tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet [S, I]. […] Regeringen står 

bakom den av Försvarsberedningen deklarerade solidaritetsförklaringen som omfattar EU-

medlemmar samt Norge och Island [G]. Det går inte att se militära konflikter i vårt 

närområde som skulle påverka endast ett land [S]. Sverige kommer inte att förhålla sig 

passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt 
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land [G, S]. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas [G, 

I]. Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd [S] (a.a: 9). 

 

FN har, genom Säkerhetsrådet, huvudansvaret för att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet [I] (a.a: 9). 

 

Östersjön kantas av länder som är medlemmar i EU eller Nato, med undantag av Ryssland 

[G, S]. Östersjön är ett hav där samarbete är normen [G] […] (a.a: 9). 

 

Målen för vår säkerhet är: 

− att värna befolkningens liv och hälsa, 

− att värna samhällets funktionalitet och 

− att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter [B]. 

  Säkerhet är därmed ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet [B]. 

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets politiska oberoende och 

självständighet [R]. Hävdandet av vårt lands suveränitet är en förutsättning för att Sverige 

ska kunna uppnå målen för vår säkerhet [R] (a.a: 14).  

 

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

försvarssamarbete eftersom detta skapar förtroende mellan stater [K] och lägger grunden 

för gemensam säkerhet [G]. Vi måste inte enbart skydda oss själva, utan även bidra till 

global och regional säkerhet och utveckling i enlighet med principerna i FN-stadgan, EU-

fördraget och EU:s säkerhetsstrategi [I]. Helhetssyn och samverkan stärker säkerheten [S]. 

Säkerheten ska försvaras med militära och icke-militära medel [B]. Multilateralt samarbete 

är avgörande för hanteringen av de stora globala utmaningarna [S]. Regeringen menar att 

det ligger i Sveriges intresse att utveckla samarbetet med andra i bi- och multilaterala fora 

för att främja målen för vår säkerhet [S]. EU intar en särställning i svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik [G]. Sambandet mellan vår säkerhetspolitik och vår europapolitik är 

uppenbart [G]. Sveriges säkerhet stärks genom europeisk integration [K]. […] Regeringen 

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

är centralt [I]. […] Nato är alltjämt en central aktör för europeisk säkerhet och integration 

samt för internationell krishantering [R, G, S]. […] Regeringen anser att Sverige bör 

utveckla samarbetet med länderna i Östersjöregionen [S]. […] Regeringen anser att det 

ligger i Sveriges intresse att påverka Ryssland i demokratisk riktning [K], där folkrätt 

inklusive mänskliga rättigheter och humanitär rätt också respekteras i förhållande till 
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angränsande länder [I]. Det ligger i svenskt intresse att upprätthålla och ytterligare fördjupa 

den bilaterala relationen till USA [R, S] […] (a.a: 15-6). 

 

EU är en politisk allians där medlemsländerna tar ett solidariskt ansvar för Europas 

säkerhet (a.a: 17) [G]. 

 

Förenta Nationernas (FN:s) säkerhetsråd har av medlemsstaterna fått huvudansvaret för att 

upprätthålla internationell fred och säkerhet [I]. FN har därför en central roll och ger en 

unik internationell legitimitet för hanteringen av konflikter i världen [I]. De principer för 

mellanstatligt samarbete som anges i FN-stadgan utgör grunden för det globala kollektiva 

säkerhetssystemet [I]. […] Principen om skyldigheten att skydda antogs av FN:s 

medlemsstater 2005 [I]. […] Internationella samfundet och därmed Sverige har även en 

kollektiv skyldighet att agera om en stat inte kan eller vill leva upp till sina åtaganden [I]. 

[…] Det är en bekräftelse av framför allt en rätt att ingripa mot en stats vilja för att 

förhindra dessa brott och det lidande de ger upphov till [I] (a.a: 18-9). 

 

Nato är en central aktör för europeisk säkerhet [R] och ett organisatoriskt forum för 

transatlantisk dialog och samarbete [G, S]. Samarbetet handlar om att tillsammans försvara 

grundläggande demokratiska värden, individers frihet, rättsäkerhet och fredlig lösning av 

konflikter [G, I]. […] Alliansen fortsätter att vara Europas främsta samarbetsstruktur för 

kollektivt försvar [R] (a.a: 20). 

 

Ett ökat amerikanskt engagemang i FN och Nato samt i förhållande till EU, inklusive 

samordningen mellan organisationerna, är av betydelse [R]. Den transatlantiska relationen 

spelar en fortsatt central roll och behovet av fungerande former för samarbetet mellan EU, 

FN och USA/Nato inom krishanteringsområdet är avgörande [R]. Den transatlantiska 

relationens styrka och ökade betydelse handlar inte enbart om gemensam säkerhet utan 

också om delade värderingar, även om skillnader i synsätt föreligger [G, K] (a.a: 22). 

 

Den politiska utvecklingen i Ryssland får allt tydligare auktoritära drag, med inslag av 

korruption, inskränkning av det oberoende civila samhällets utrymme samt ökande 

nationalism [I]. […] Rysk politik gentemot OSS-länderna kan inte likställas med hur 

Ryssland kan väntas agera i förhållande till de forna satellitstaterna i Öst och Centraleuropa 

samt till Estland, Lettland och Litauen [R]. Den ryska benägenheten att ta politiska risker 

samt viljan och förmågan att agera militärt bedöms vara betydligt större gentemot OSS-
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länderna än mot stater som är medlemmar i EU och Nato [R]. Före detta sovjetrepubliker i 

syd och sydväst utgör ett för Ryssland särskilt viktigt intresseområde [R] (a.a: 23-4). 

 

I Norden föreligger en stark värdegemenskap mellan Sverige, Danmark, Finland, Island 

och Norge [K]. Detta illustreras bl.a. av rapporten om ett fördjupat nordiskt försvars- och 

säkerhetspolitiskt samarbete som den f.d. norske försvars- och utrikesministern Thorvald 

Stoltenberg, på uppdrag av de nordiska utrikesministrarna, lade fram i februari 2009 [G]. 

Vidare överlämnade 2007 de svenska och norska försvarsmakterna ett gemensamt förslag 

om fördjupat samarbete till respektive regering [G]. […] Utvecklingen av 

grannlandssamarbetet med Estland, Lettland och Litauen har också stor betydelse för 

regionens utveckling och integrationen mellan de nordiska och de baltiska länderna har 

fördjupats ytterligare [G]. Östersjöregionen präglas av stabilitet, dialog och samarbete [G] 

(a.a: 26). 

 

Ett land med stormaktsambitioner i Sveriges närområde är ett faktum som vi har att 

förhålla oss till [R]. Ett Ryssland som fortsätter att utvecklas i auktoritär riktning med 

inslag av maktspråk mot grannländer inger oro [R]. […]Förekomsten av kärnvapen i vårt 

närområde samt rysk suspendering av nedrustningsavtal påverkar vår säkerhet [R] (a.a: 28). 

 

Regeringen vill se ett långtgående nordiskt samarbete och ser inga principiella 

begränsningar för sådana samarbeten [G] så länge den nationella beslutanderätten avseende 

den operativa förmågan består [R] (a.a: 29). 

 

EU bör stärkas som aktör på den utrikes- och säkerhetspolitiska arenan [R] (a.a: 31). 

 

Regeringen anser att den transatlantiska länken är av stor vikt för Europas säkerhet och bör 

stärkas [R, G]. Det åstadkommer vi bl.a. genom att fördjupa vårt försvarspolitiska 

samarbete med USA genom fortsatt dialog, genom gemensamma bidrag till 

krishanteringsinsatser, förmågeutveckling samt övningsverksamhet [G] (a.a: 32).  

 

Den bilaterala och multilaterala dialogen med Ryssland är viktig för att påverka Rysslands 

utveckling i demokratisk riktning [K], motverka dess isolering samt verka för landets 

integration i ett vidare internationellt samarbete, däribland den bredare europeiska 

integrationen och det växande samarbetet i Östersjöregionen [G] (a.a: 32). 
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Delresultat prop. 2008/09: 140 

 

 Antal % # 

[G] Gemenskaper 22 26,5 1 

[R] Realism 19 22,9 2 

[S] Samverkan 17 20,5 3 

[I] Idealism 14 16,9 4 

[K] Konstruktivism 7 8,4 5 

[B] Breddad säkagenda 4 4,8 6 

Tot. 83 100  

Tabell 8.   



43 

 

Sammanfattande analys och resultat 

I det analyserade materialet finns en mångfald av teoretisk härkomst som inte endast 

kan beskrivas utifrån de traditionella teorierna utan behöver en bred och inkluderande 

teori för att beskrivas. Kategoriseringen av materialet visar att det innehåller en 

blandning av säkerhetsgemskapsteorins byggstenar: idealism, säkerhet genom 

samverkan, realism, konstruktivism, utvecklande av gemenskaper, och en breddad 

säkerhetsagenda. För att närmare kunna beskriva i vilken grad de olika 

kategoriseringarna av teorier förekommer har delresultaten sammanställts nedan. 

Tabell 9 sammanfattar resultatet från delresultaten ovan. Tabell 10 rankar 

kategorisering baserat på tabell 9. I den första sifferkolumnen sammanställs antalet 

gånger som endera kategoriseringen förekommit på plats 1 i tabell 9. Detta är 

intressant för att se vilken kategorisering som är vanligast. I den andra sifferkolumnen 

anges det antal gånger som endera kategoriseringen förekommit mellan plats 1-3, 

vilket blir intressant utifrån att kunna beskriva vilka tre kategoriseringar som är mest 

förekommande i det undersökta materialet. På det sättet kan analysen visa vad som är 

mest definierande för materialet. 

 

 1995/96:12 1996/97:4 1998/99:74 1999/2000:30 2001/02:10 2004/05:5 2008/09:140 

Realism 28,2 1 20,6 2 16,4 3 20,7 3 13,0 3 18,1 4 22,9 2 

Samverkan 26,6 2 11,8 4 29,1 1 20,7 3 35,2 1 20,2 2 20,5 3 

Gemenskap 23,0 3 26,5 1 25,5 2 29,3 1 25,9 2 24,2 1 26,5 1 

Breddad säkagenda 12,8 4 17,6 3 10,9 4 1,7 6 9,3 4 14,1 5 4,8 6 

Idealism 10,2 5 17,6 3 10,9 4 24,1 2 13,0 3 21,2 3 16,9 4 

Konstruktivism 0,0 6 5,9 6 7,3 6 3,4 4 3,7 6 2,0 6 8,4 5 

Tabell 9. Placering av teoretisk härkomst med hänsyn till procentuell befintlighet i det undersökta 

materialet. 

 

 Antal ggr #1 Antal ggr #1-3 

Gemenskap 4 7 
Samverkan 2 6 
Realism 1 6 
Idealism 0 4 
Breddad säkagenda 0 1 
Konstruktivism 0 0 
Tabell 10. Rankning av de mest förekommande teoretiska kategoriseringarna, samt när den teoretiska 

kategoriseringen antingen placeras på plats 1, 2, eller 3. 
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Hänvisningar till gemenskaper är det som är den mest förekommande kategoriseringen 

i materialet. När materialet beskrivs utifrån vad som ryms inom de tre mest 

förekommande kategoriseringarna blir detta gemenskap, samverkan, och realism. 

Sammantaget visar analysen att materialet kan kategoriseras utifrån 

säkerhetsgemskapsteorins grundstenar, och att det går att beskriva vilka delar som är 

mest förekommande. Tabell 9 visar att idealism, trots att den inte tog sig in på plats 1-

3, ändå är relativt vanligt förekommande med fyra placeringar inom 1-3. Den 

breddade säkerhetsagendan förekommer en gång, och konstruktivism hamnar helt 

utanför topp 1-3. Detta betyder inte att den breddade säkerhetsagendan eller 

konstruktivism ej finns i materialet utan att de i rankningen rankar sist. 

 

Utifrån resultat är det även möjligt att utläsa förändring. Detta ligger dock utanför 

studiens frågeställning. 
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4. Slutsats och diskussion 

Slutsats 

Studien har analyserat försvarsbeslutspropositioner mellan åren 1995 och 2009 för att 

beskriva svensk militär alliansfrihet ur ett säkerhetsgemenskapsperspektiv. 

Textanalysen visar att propositionerna innehåller säkerhetsgemskapsteorins 

byggstenar: idealism, säkerhet genom samverkan, realism, konstruktivism, 

utvecklande av gemenskaper, och en breddad säkerhetsagenda. Resultatet visar att 

studiens material kan beskrivas utifrån betoning på gemenskaper, samverkan och 

realism. I den vidare beskrivningen av materialet återfinns alla 

säkerhetsgemskapsteorins byggstenar baserat på operationaliseringen. Sammantaget 

indikerar analysen att Sveriges militära alliansfrihet kan förstås utifrån ett Sverige som 

bygger dess säkerhetspolitik baserat på säkerhetsgemenskaper, och därmed som 

säkerhetspolitisk metod för att bevara och öka Sveriges säkerhet. 

Diskussion 

Resultatet kan ligga till grund för den fortsatta diskussionen kring Sveriges 

säkerhetspolitik särskilt vad avser debatten om ett framtida svenskt NATO-

medlemskap. Resultatet sammankopplar det observerade med en begreppsapparat för 

att förstå Sveriges säkerhetspolitik i ett större teoretiskt sammanhang. Om säkerhet 

genom säkerhetsgemenskaper är Sveriges säkerhetspolitiska mål så kan säkerhet 

uppnås med en mångfald av metoder och samarbeten, inte uteslutande de metoder och 

samarbeten som innebär ömsesidiga försvarsgarantier. Säkerheten är bred, 

referensobjekten för säkerhet är många, och hotbilder förändras. Kanske uppnås 

säkerhet för staten Sverige och dess invånare bäst genom gemenskaper och samarbeten 

som fördjupas och vidgas. Men försvarsgarantier har fördelen av att militära 

hotscenarier kan planeras och förövas, något som både har potential att öka känslan av 

säkerhet för de egna och minska den för de andra. Krig är något socialt, likaså 

gemenskaper. Vilka förberedelser som än vidtas så utelämnas utbrottet av krig till 

människors perceptioner, intentioner, och förmåga. Detta är något illavarslande. 
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Flera intressanta frågor kring den fortsatta svenska militära alliansfriheten finns kvar. 

Hur påverkar fortsatt negativ utveckling i Ryssland den svenska politiken och den 

svenska opinionen? Wagnsson kallar hotkonstruktioner för ”ett klassiskt sätt att samla 

stöd” för en viss linje (2011: 591). Christiansson skriver att det krävs ”en rejält 

upplevd hotbild […] för att motivera ett medlemskap i en militär allians [genom att] 

försvars- och säkerhetsfrågor skulle få en ökad vikt i det offentliga samtalet” (2011: 

134). Säkerhetsgemenskaper är som starkast i medvind och då tron på fred är stor. När 

hot om ofred blir större ökar riskerna för att gemenskaper ska bryta samman. Det är 

styrkan med realismen. Närhelst relationer mellan stater bryter samman riskerar 

realismens profetior att realiseras. Realismen är ändstationen för internationella 

relationer. När inga överenskommelser lyckas mellan parterna är det primitiva 

maktspråket genom rädslan som starkast. Förtroende är något som tar lång tid att 

bygga upp men går snabbt att bryta ner. Säkerhetsgemenskaper skapas under lång tid. 

De är möjliga. Men kriser i samhällen; sociala, politiska, ekonomiska, riskerar att 

bryta ner gemenskaper. Det är svagheten med säkerhetsgemenskapsteorin som ett 

politiskt mål. Den strävar efter ett idealistiskt mål som håller i medvind och så länge 

institutionerna klarar av att hantera konflikterna som oundvikligt uppstår i systemet. 

Men när institutionernas kapacitet ej räcker till under stora påfrestningar läggs 

tryggheten i riskabla sociala konstruktioner av vi-känsla, något som formas och 

omformas konstant. Formella institutioner är till för att förstärka gemenskaper och att 

öka dess motståndskraft mot vindar i opinionen. Säkerhetsgemenskaper behöver 

ständig fördjupning av integration och anpassning för att bidra med säkerhet. Kanske 

står den stora internationella IR-debatten mellan realism och säkerhetsgemskapsteorin, 

mellan dragningskraft mot rädsla för ofred och förberedelser för krig, och ett alternativ 

för global fredstro genom konstruktion av gemenskaper.  

 

Är då det vi ser en säkerhetspolitisk paradox som bland annat Christiansson (2011) 

menar? Går det att kombinera Sveriges militära alliansfrihet och 

solidaritetsförklaringen? Är det så att ett svenskt medlemskap i en försvarsallians är 

oundvikligt? Militär alliansfrihet kräver teoretiskt att staten själv står för den militära 

förmågan. Det är olika frågor om Sverige kan behålla den militära alliansfriheten i 

dess nuvarande form genom säkerhetsgemskapsbyggande, och om Sverige har ett 
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tillräckligt försvar för att hävda militär alliansfrihet. Socialdemokraterna skriver i sin 

motion 2013/14:U303:  

 

Sverige är medlem av en politisk allians – EU – som har betydligt fler verktyg till sitt 

förfogande än Nato när det gäller att möta de nya hoten, till exempel genom handel, 

bistånd och diplomati. Det kallas ibland EU:s mjuka makt. EU:s solidaritetsklausul är 

mycket tydlig. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett 

angrepp skulle drabba ett annat EU-land och inte heller om ett nordiskt land skulle 

drabbas. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. 

[…] Ett trovärdigt försvar är ett viktigt säkerhetspolitiskt instrument. Det verkar 

avskräckande genom att visa för omvärlden att Sverige är berett att självt försvara sin 

nationella integritet och sitt självbestämmande. Därmed utgör det också en grund för en 

trovärdig militär alliansfrihet. 

 

Debatten om Sveriges säkerhetspolitik och dess militära alliansfrihet kommer att 

fortsätta. Denna studie har visat att och hur Sveriges säkerhetspolitik kan förstås ur ett 

säkerhetsgemenskapsperspektiv. 
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