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Sammandrag 

C-uppsats i statsvetenskap av Joakim Carlsson och Mattias Johnsson,  

SVGC 21, våren 2018.  

Handledare: Idris Ahmedi. 

”Hot, löften och alliansfrihet. En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017” 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av 

ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den 

svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten 

och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. 

Vilket ger två forskningsfrågor.  

Hur har svensk syn på militära samarbeten och allianser i utrikes- och säkerhetspolitiken 

utvecklats i perioden 2008-2017? och  

Hur förklaras å ena sidan Sveriges officiella och strikta militära alliansfrihet samt å andra 

sidan Sveriges ökade militära samarbeten? 

För att finna svar på forskningsfrågorna har vi genomfört en enfallsstudie där fallet utgörs av 

allianspolitik och analysenheten är Sverige. Undersökning är gjord i två steg med beskrivande 

analys av det empiriska underlaget och en förklarande analys som är hypotesprövande. De 

hypoteser som prövas är två realistiska hypoteser ur teorier kring makt- och hotbalansering 

samt en socialpsykologisk hypotes ur teori kring perceptioner. Undersökningsmaterielat är 

avgränsat till utrikesdeklarationer samt debattartiklar, tal, uttalanden och pressmedelande från 

sittande regerings stats- utrikes- och försvarsminister i perioden 2008-2017. I undersökningen 

har vi kommit fram till att farhågan att tappa sin handlingsfrihet och sin oberoende röst i 

världen gör att Sverige gärna ingår militära samarbeten, men fortsätter kalla sig alliansfria.  

Nyckelord: 

Sverige, alliansfrihet, militära allianser, militära samarbeten, hot, makt och perception. 



 

 

Abstract 

Bachelor’s essay in Political Science by Joakim Carlsson and Mattias Johnsson,  

SVGC 21, Spring 2018. 

Mentor: Idris Ahmedi 

“Threats, promises and freedom of alliances. A case study of the Swedish freedom of 

alliances 2008-2017” 

The purpose of this essay is to analyze the Swedish foreign and security policy in the light of 

an increasingly tense regional situation. We want to analyze the underlying factors for the 

Swedish alliance-free stance in the period 2008-2017, where Sweden is part of military 

cooperation and makes clear statements of solidarity, while at the same time maintaining the 

freedom of alliance. Which gives two research questions. 

How has Swedish view of military cooperation and alliances in foreign and security policy 

developed in the period 2008-2017? and 

How is Sweden's official and strict military alliance freedom and Sweden's increased military 

cooperation, on the one hand, explained? 

To answer the research questions we have conducted a single case study where the case is 

alliance policy and the analysis unit is Sweden. Analysis is divided in two steps with 

descriptive analysis of the empirical basis and an explanatory analysis that is hypothesis 

testing. The hypotheses being tested are two realistic hypotheses from theories of power and 

threat balancing, as well as a social psychological hypothesis from the theory of perceptions. 

Investigation material is limited to foreign declarations, as well as debate articles, speeches, 

statements and press releases from the seat minister of state, foreign affairs and defense in the 

period 2008-2017.In the study we have come to the conclusion that daring to lose its freedom 

of action and its independent voice in the world makes Sweden happy to join military 

cooperation, but continues to call itself alliance free. 

Keywords: 

Sweden, alliance freedom, military alliances, military cooperation, threats, power and 

perception  
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1 INLEDNING 

Sveriges utrikespolitiska linje har sedan andra världskriget präglats av neutralitet och 

alliansfrihet varvid den svenska utrikespolitiska hållningen under lång tid uttrycktes som 

”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”.
1
 Svensk neutralitet och alliansfrihet är en 

fråga som starkt förknippas med den svenska identiteten och en lyckad utveckling av det 

svenska samhället. Idag uttrycks det som ”Sverige är militärt alliansfritt”
2
 vilket statsminister 

Fredrik Reinfeldt uttryckte i Regeringsförklaringen 2006. Statsminister Stefan Löfven 

uttryckte vid sin regeringsförklaring 2014 ”alliansfriheten tjänar oss alltjämt väl.”
3
 Detta är 

bilden som Sverige vill förmedla av sig själv till omvärlden.  

Omvärldsläget är dock spänt. Ryssland har genomfört militär upprustning, varvid 

försvarsutgifterna ökat från 3.6% av BNP 2003 till 5.4% av BNP 2015.
4
 Ryssland uppträder 

militärt aggressivare som vid annekteringen av Krim (Ukraina) 2014.
5
 Även rysk militär 

övningsverksamhet har utökats och går ofta ut på att öva mobilisering och anfall över 

landsgräns.
6
 Till detta ska läggas Sveriges begränsade militära förmåga vilket gör att den 

svenska säkerheten
7
 kan sättas på spel.  

För att trygga den svenska säkerheten har Sverige ingått i ett flertal militära samarbeten. 

Sverige har utökat det nordiska försvarssamarbetet Nordefco
8
 från 2009 med ett förtydligande 

i Guidelines for Nordefco military level operating procedures
9
 och antagit en 

solidaritetsförklaring från 2011.
10

 Sverige skrev 2014 på ett värdlandsavtal med Nato för att 

möjliggöra basering av utländska förband på svenskt territorium, vilket bekräftades med ett 

riksdagsbeslut 2016. Ett värdlandsavtal som förutom samarbete avseende övningar, 

operationer och katastrofhjälp även syftar till att öka försvarsalliansens (Nato) 

insatsförmåga.
11

 

Dessa militära samarbeten är tydliga steg mot olika varianter av militära allianser. Så när 

Sverige deklarerar att de är militärt alliansfria, har man med militära samarbeten förberett för 

                                                 
1
 Bjereld, Johansson, Molin Sveriges säkerhet och världens fred: svensk utrikespolitik under kalla kriget, s.23 

2
 Reinfeldt, Regeringsförklaringen 2006, s.6 

3
 Löfven, Regeringsförklaringen 2014, s.31 

4
 Person m.fl, Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv, s.1ff 

5
 Hedenskog, Utvecklingen i EU:s östra närområde, s.1ff 

6
 Ekström, Rysk operativ-strategisk övningsverksamhet 2009-2010, s.2ff 

7
 Brommesson, Ekengren, Sverige i världen, s.111f 

8
 Nordefco, Memorandum of Understanding 

9
 Nordefco, Guidelines for Nordefco Military Level Operating Procedures 

10
 Norges regering. The Nordic declaration on solidarity, s.1 

11
 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier: 1810-2014, s.198f 
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eller närmat sig militära allianser och ger därigenom dubbla budskap. Ulf Bjereld menar att 

den svenska alliansfriheten tillsvidare kommer bestå på grund av den tydliga folkförankringen 

och den svenska identiteten.
12

 Brommesson och Ekengren skriver att Sverige agerar på ett 

visst sätt för att det finns en uppfattning (både nationell och internationell) om att Sverige bör 

agera på ett särskilt sätt.
13

 Brommesson och Ekengren säger också att en liten stat som 

Sverige inte kan agera kraftfullt på egen hand på grund av den ökande politiska integrationen 

och den fortsatta europeiseringen.
14

  

Sverige vidhåller att ”Sverige är militärt alliansfritt”
15

 trots utvecklingen i regionen och trots 

alla militära samarbeten, vilket är egendomligt och intressant. Intressant i den bemärkelsen att 

förstå varför och finna de bakomliggande faktorerna.  

Forskning kring utrikespolitik och alliansfrihet är långt ifrån ett nytt forskningsområde och en 

fördjupad redovisning av tidigare forskning återfinns i kapitlet om tidigare forskning. Med vår 

teoretiska förklaringsmodell och genom att undersöka utvecklingen av den svenska utrikes- 

och säkerhetspolitiken gör vi en ansats till att förklara faktorerna bakom den svenska 

alliansfria hållningen och på så sätt bidra med ny och fördjupad kunskap. 

1.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka utvecklingen av den svenska utrikes- och 

säkerhetspolitiken och de bakomliggande faktorerna till den något motstridiga svenska 

militärt alliansfria hållningen, å ena sidan, och landets ökade militära samarbeten, å den andra. 

Undersökningen kommer genomföras för perioden 2008-2017, då omvärldsutvecklingen och 

de svenska internationella militära samarbetena har förändrats i denna period. Utöver 

huvudsyftet är ambitionen att genom vårt resultat kunna förutsäga framtida vägval. 

1.2 Frågeställning 

Utifrån studiens syfte preciseras två forskningsfrågor: 

- Hur har svensk syn på militära samarbeten och allianser i utrikes- och 

säkerhetspolitiken utvecklats i perioden 2008-2017? 

- Hur förklaras å ena sidan Sveriges officiella och strikta militära alliansfrihet samt å 

andra sidan Sveriges ökade militära samarbeten? 

                                                 
12

 Bjereld (red.), Sverige i världen, .s48 
13

 Brommesson, Ekengren, Sverige i världen, s.22 
14

 Ibid, s.200 
15

 Reinfeldt, Regeringsförklaringen 2006, s.6 
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1.3 Tidigare forskning 

Kapitlet syftar till att ge en överblick över befintlig forskning vad gäller svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik generellt och mer specifikt alliansfrihet och militära allianser. Mycket av den 

tidigare forskningen beskriver utvecklingen ur ett historiskt perspektiv. Vissa forskare 

diskuterar en möjlig utveckling av alliansfriheten och vilka alternativ Sverige har i den 

omvärldssituation som för tillfället råder och som inte ser ut att upphöra. Det är dock lite 

forskning som beskriver de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfriheten. 

Håkan Edströms Efter EU-medlemskapet
16

 är ett bra exempel på modern forskning kring 

svensk utrikespolitiks utveckling. Här klarläggs och jämförs huvudlinjerna i den officiella 

svenska utrikespolitiken under åren 1995-2014. Forskningsresultatet pekar på att det skulle 

kunna finnas en svensk utrikespolitisk linje oavsett partifärg och ideologiska preferenser. Det 

står dock klart att konsensus inte är total och den eventuella utrikespolitiska kulturen inte är 

tillräckligt stark för att sudda ut de ideologiska preferenserna. Edström trycker på vikten att 

beakta realismens potentiella förklaringskraft annars går viktiga nyanser av svensk utrikes- 

och säkerhetspolitik förlorat.
17

 

Jacob Westberg diskuterar i sin bok Svenska säkerhetsstrategier
18

 vilka alliansmöjligheter en 

småstat har där en lista med sex alliansalternativ presenteras.
19

 Utifrån dessa alternativ 

diskuteras Westberg kring de svenska småstatsalliansmöjligheterna ur ett framtidsperspektiv. 

Där framför allt tre av alternativen utvecklas, triumfvagnsallians (bandwagoning),
20

 allians 

med stormakt samt småstatsallians med Finland. Alla tre perspektiven har för- och nackdelar 

och kan sammanfattas med att det är en balansgång dem sinsemellan. 

Jacob Westberg menar i sin artikel Säkerhet utan alliansfrihet
21

 att den utveckling som svensk 

utrikespolitik har genomgått har lett till att alliansfrihetens praktiska betydelse begränsas till 

frågor som rör bindande försvarsförpliktelser vid ett angrepp. Westberg vill med sin artikel 

belysa utvecklingsmöjligheter av svensk utrikespolitik kopplat till tidigare och kommande 

säkerhetspolitikska ställningstagande och val. Vidare diskuteras möjliga framtida vägar för 

Sverige och svensk utrikespolitik där två huvudvägar stakas ut. Antingen småstatsallians, i 

detta fall en allians med Finland, eller en stormaktsallians. Westberg menar avslutningsvis att 

                                                 
16

 Edström, Efter EU-medlemskapet Nya linjer i svensk utrikespolitik? 
17

 Ibid, s.1ff 
18

 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier: 1810-2014 
19

 Elgström (red.) Svenska säkerhetsstrategier: 1810-2014, s.27 
20

 Walt, International Security, s.126 
21

 Westberg, Säkerhet utan alliansfrihet Svenska alliansstrategiers teori och praktik 
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behovet av en sammanhållen strategi för försvaret av Sverige idag är större än det var under 

perioden 1991-2008, då det var en mer gynnsam säkerhetspolitisk utveckling i Sveriges 

närområde.
22

 

Ulf Bjereld, Alf W Johansson och Karl Molin diskuterar i sin bok Sveriges säkerhet och 

världens fred
23

 begreppet neutralitet och dess framväxt. Här menar författarna att det är först 

efter andra världskriget som alliansfrihet och neutralitetspolitik får en förankrad ställning i 

den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken och att den korrekta benämningen på Sveriges 

fredstida politik är att neutralitetspolitiken syftar till att möjliggöra neutralitet i krig.
24

 

Författarna diskuterar vidare att den svenska neutralitetspolitiken har checkat ut till förmån 

för solidaritetspolitiken. De menar att den svenska alliansfriheten består för att värna 

handlingsfrihet som syftar till att kunna välja att förhålla sig neutral eller ej.
25

 

Ulf Bjereld skriver i Sverige i världen
26

 att den svenska väljaropinionen ofta är svagt 

intresserad av utrikespolitiska frågor särskilt i perioder av varaktig fred och hög säkerhet. 

Bjereld menar att i en mer osäker omvärld så blir utrikespolitiska frågor viktigare där 

säkerheten blir den tyngst vägande till förmån för den svenska identiteten. En av de tyngre 

bitarna i den svenska identiteten är alliansfrihet både vad det avser den politiska bilden men 

även det svenska folkets bild av den svenska identiteten.
27

 

Den tidigare forskningen ger en tydlig bild ur ett narrativt och historiskt perspektiv av hur den 

svenska utrikes- och säkerhetspolitiken utvecklats. Vidare så beskrivs det hur den offentliga 

linjen med alliansfrihet, efter att Sverige lagt tankarna om en nordisk allians bakom sig, har 

kantats av ett flertal situationer där den svenska hållningen kan diskuteras. Utvecklingen av 

den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken innan 2008 har gjorts på ett utförligt och 

tillfredställande sätt.  

Vår uppsats kommer bygga vidare på tidigare forskning och studera perioden från 2008 där 

den befintliga forskningen blir avsevärt mindre och det mer spända omvärldsläget spetsar till 

frågan kring militära allianser. Vidare gör Sverige inom ramen för den svenska utrikes- och 

säkerhetspolitiken allt fler närmande till militära allianser. I tidigare statsvetenskaplig 

                                                 
22

 Ibid, s.1ff 
23

 Bjereld, Johansson, Molin Sveriges säkerhet och världens fred: svensk utrikespolitik under kalla kriget 
24

 Ibid, s.68 
25

 Ibid, s.323ff 
26

 Bjereld (red.), Sverige i världen, s.65ff 
27

 Ibid, s.65ff 
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forskning är realistiska teorier dominerande när det gäller att finna orsaker och förklaringar. 

Här finner vi en kunskapslucka då vår förförståelse gör gällande att den svenska 

alliansfriheten bara till del kan förklaras genom realistiska teorier och konstaterar ett behov av 

att göra en empirisk och teoretisk undersökning för att finna kompletterande förklaring ur en 

socialpsykologisk teori. Vårt bidrag till forskningen kommer förhoppningsvis vara en 

förklaring till de bakomliggande faktorerna till alliansfriheten utifrån realismens teorier om 

staters balansering av makt och hot samt en socialpsykologisk teori kring perceptioner av en 

framgångsrik utrikes-  och säkerhetspolitik. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras i sju kapitel. Det första kapitlet redogör för uppsatsens 

forskningsproblem, syfte, forskningsfrågor och tidigare forskning. Andra kapitlet ger en 

historisk tillbakablick och bakgrund till forskningsproblemet. I tredje kapitlet presenteras för 

uppsatsen avgörande definitioner och den teoretiska grund som uppsatsen kommer förhålla 

sig till. I fjärde kapitlet redogörs det för det metodiska tillvägagångsätt som kommer användas 

samt valt empiriskt material och gjorda avgränsningar. Vidare förs en diskussion kring 

uppsatsens reliabilitet och validitet och de operationaliseringar som gjorts inför den 

kommande analysen. I femte kapitlet genomförs analys av det empiriska materielat i två steg. 

Det inleds med en deskriptiv analys för att svara på första forskningsfrågan och fortsätter med 

en förklarande analys för att finna svar till den andra forskningsfrågan. I sjätte kapitlet 

presenteras resultatet, diskussion och dragna slutsatser efter genomförd analys. Sjunde 

kapitlet innehåller reflektioner kring forskningsproblemet och fortsatt forskning som inte 

täcks av uppsatsen. 

2 BAKGRUND 

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik har historiskt sett ändrats i takt med 

omvärldsutvecklingen. För att ge ett perspektiv till vår undersökning ges här en kortfattad, 

med nedslag på valda delar, redogörelse för hur den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken 

utvecklats från andra världskrigets slut fram till 2008 där vår undersökning tar vid. 

Efter andra världskrigets slut 1945, där Sverige lyckats upprätthålla sin strikta 

neutralitetspolitik till priset av några avsteg, var frågan vilket utrikespolitiskt system som 

skulle uppstå. Det stod ganska snart klart att det bildades en öst- och en västsida med det som 

skulle komma att bli Nato och Warszawapakten. Sverige bedrev alliansförhandlingar med 
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Norge och Danmark i ett försök att bilda ett skandinaviskt försvarsförbund, något som blev 

framgångslöst då Norge och Danmark valde att bli medlemmar i Nato. Vilket ledde till att 

Sverige blev den säkerhetspolitiska vågmästaren mellan öst och väst i en situation där Finland 

tvingats till samarbete med Sovjetunionen på östsidan och Norge och Danmark som blivit 

medlemmar i Nato på västsidan och med alliansfria Sverige i mitten.
28

 

Sverige valde efter andra världskrigets slut att bli medlem i det nu skapade Förenta 

Nationerna. Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik präglades under kalla krigets först hälft av 

neutralitetspolitik med fokus på folkrätt och internationella förhandlingar. Den så kallade 

Undénlinjen, uppkallad efter Östen Undén (utrikesminister 1946-1961). Sverige uppträdde 

som en västmakt bortsett från den militära alliansfriheten.
29

 

Under kalla krigets andra hälft skiftade den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken fokus från 

neutralitetspolitik till den aktiva utrikespolitiken. Den så kallade Palmelinjen
30

, uppkallad 

efter Olof Palme. Den svenska politiska aktiviteten ökade och Sverige började öppet kritisera 

andra stater, både öst och väst. Frågor om tredje världen blev viktiga och Sverige agerade som 

ett ”världssamvete”
31

 och en ”moralisk stormakt.”
32

 Sverige driver fortsatt neutralitetspolitik 

och verkar för att vara militärt alliansfritt. Det sker dock icke offentliga förhandlingar och 

förberedelser med västsidan. Det görs underrättelseutbyte och krigsförberedande åtgärder, till 

exempel så anpassas svenska landningsbanor för att kunna ta emot utländska flygplan 

(USA).
33

 Den påvisade svenska bilden nationellt som internationellt var alltjämt att Sverige 

driver neutralitetspolitik och är militärt alliansfritt.
34

 

Från och med det kalla krigets slut har den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken utvecklats 

från den aktiva utrikespolitiken till dagens solidaritetspolitik. Denna förändring har varit 

möjlig efter att den bipolära världsbilden förändrades och blev unipolär med hegemonin USA 

som enda stormakt. Förändringen gjorde att Sverige som stått utanför Europeiska unionen nu 

kunde ta steget och bli medlem i unionen. Det svenska försvaret genomgick den ena 

neddragningen efter den andra eftersom att hotet och spänningarna i regionen hade försvunnit. 

Efterhand som situationen i omvärlden åter blivit mer och mer spänd (bland annat genom rysk 

                                                 
28

 Ibid, s.40ff 
29

 Ibid, s.41f 
30

 Lödén, "För säkerhets skull": ideologi och säkerhet i svensk aktiv utrikespolitik 1950-1975 
31

 Bjereld (red.), Sverige i världen, s.40ff 
32

 Ibid, s.40ff 
33

 Bjereld, Johansson, Molin, Sveriges säkerhet och världens fred, s.269ff 
34

 Bjereld (red.), Sverige i världen, s.40ff 
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upprustning och ett aggressivare uppträdande)
35

  har samarbetet inom Europeiska unionen 

utvecklats med en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och en ambition att skapa en 

gemensam militär makt. Sverige som en trogen medlem av Europeiska unionen driver den 

europeiska linjen och det gör att den nationella utrikes- och säkerhetspolitiken blir påverkad. I 

takt med att spänningen i omvärlden förändrats har Europeiska unionen och Nato vuxit med 

fler medlemsländer vilket påverkar spänning ytterligare.  Den svenska utrikespolitiska 

hållningen förändras från ”alliansfri i fred syftandes till neutralitet i krig”
36

 till ”Sverige är 

militärt alliansfritt.”
37

 Sverige antog denna hållning för att säkerställa egen handlingsfrihet till 

att kunna förhålla sig neutralt eller inte i händelse av ofred.
38

 Samtidigt har Sverige sökt 

militära samarbeten i flera olika riktningar och flera solidaritetsförklaringar har deklarerats för 

att säkerställa den nationella säkerheten och den så viktiga och väl förankrade bilden av att 

Sverige är militärt alliansfritt bibehålls.
39

 

3 TEORI 

När det gäller staters utrikes- och säkerhetspolitik, finns det en uppsjö av teorier och 

förklaringsmodeller att tillgå. Forskningsproblemet i föreliggande studie har emellertid bäring 

på allianspolitik.  Det finns två dominerande teorier att tillgå i detta avseende, maktbalansteori 

och hotbalansteori som har sitt ursprung i realismen. Vi har därutöver kompletterat med en 

tredje teori ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Utifrån varje teori ställer vi upp en hypotes. 

Med hjälp av hypoteserna försöker vi förklara varför och hitta de bakomliggande faktorerna 

till den något ambivalenta militärt alliansfria politiska hållningen. 

Kapitlet är indelat i fem avsnitt. Första avsnittet redovisar för uppsatsen viktiga 

begreppsdefinitioner.  Det andra avsnittet förklarar realismen som övergripande perspektiv. 

Det två följande avsnitten förklarar de neorealistiska teorierna avseende makt- och 

hotbalansering. Det sista avsnittet beskriver sedan Dominic Johnsons teori avseende hur 

verkligheten som den uppfattas är en fråga om perceptioner.  

                                                 
35

 Persson m.fl, Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv, s.1ff; Ekström, Rysk operativ-strategisk 

övningsverksamhet 2009-2010, s.2ff 
36

 Bjereld, Johansson, Molin, Sveriges säkerhet och världens fred, s23 
37

 Reinfeldt, Regeringsförklaringen 2006, s.31 
38

 Bjereld (red.), Sverige i världen, s.45 
39

 Bjereld (red.), Sverige i världen, s.40ff 
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3.1 Definitioner 

Militär allians. Formellt ingångna samarbeten mellan stater och organisationer, som innefattar 

försvarsförpliktelser.
40

 

Militärt samarbete. Formellt ingångna samarbeten mellan stater och organisationer, som inte 

innefattar försvarsförpliktelser.
41

  

Alliansfrihet. Att inte ingå i militära allianser utan själv kunna välja hur de militära resurserna 

används.
42

 

Säkerhet. Värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt upprätthålla 

grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Säkerhet innefattar vidare landets politiska oberoende och självständighet samt vår 

territoriella integritet.
43

 

Allianspolitik. Den politik som bedrivs för att hantera frågor som militära allianser, militära 

samarbeten men även alliansfrihet.
44

  

3.2 Realism 

Realismen är ett perspektiv som använts länge vid studier av internationell politik. 

Perspektivet handlar om makt och maktfördelning och utgår framförallt från stater som 

aktörer. Enligt realismen är världen en anarkisk plats, utan en högre världspolis som kan hålla 

ordning. Ordningen bestäms istället av de som har mest makt, oftast en eller flera stormakter, 

och det sker efter deras intressen. Internationella organisationer som Förenta nationerna är 

bara statister i det verkliga maktspelet.  

Alla stater har nationella intressen som de försöker försvara. I slutändan sin egen existens men 

även möjlighet till handlingsfrihet, ekonomisk utveckling med mera. En lösning för mindre 

stater att tillgodose sin säkerhet är att alliera sig med en stormakt, som till exempel Nato-

länder med USA. Ett dilemma med staternas strävan efter egen säkerhet är att det kan leda till 

en upprustningsspiral. Sättet att förhindra detta enligt realismen är att medvetet eller 

omedvetet uppnå en maktbalans, med någorlunda jämlika militära resurser.  

                                                 
40

 Westberg, Det glömda arvet från svensk allianspolitik, s.23ff 
41

 Westberg, Det glömda arvet från svensk allianspolitik, s.23ff 
42

 Westberg, Det glömda arvet från svensk allianspolitik, s.23ff 
43

 Statsrådsberedningen, Nationell säkerhetsstrategi, s.6 
44

 Westberg, Det glömda arvet från svensk allianspolitik, s.23ff 
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Realismens styrka utgörs av dess förmåga att enkelt beskriva varför internationell politik inte 

har utvecklats på samma sätt som nationell politik de senaste århundrandena. Kritiken mot 

den bygger ofta just på den ensidiga fokuseringen på makt och stater som 

förklaringsperspektiv, och bortser från bland annat kultur och ideologi.
45

 

3.3 Balansering av makt 

Vi kommer att utgå från Kenneth Waltz teori avseende balansering av makt.
46

 Makt beskrivs 

som en stats totala resurser innefattande militär förmåga, ekonomisk styrka, utvecklingsnivå 

och befolkningsstorlek. I en anarkisk värld är en dominerande stat med överlägsen makt alltid 

ett potentiellt hot mot mindre stater. Waltz teori beskriver att mindre stater har två sätt att 

hantera en större stats maktöverläge – intern eller extern balansering. Intern balansering 

handlar om inrikespolitiskt stärka ekonomisk och militär makt och därmed försöka uppväga 

maktunderläget. Extern balansering uppnås genom skapande av allianser.  När det gäller 

allianssamarbete kan staten också göra två val: Ett är att alliera sig med den hotande makten, 

bandwagoning, triumfvagnspolitik. Därigenom kan man minska hotet. Faran med denna 

metod är att man inte skapar balans, utan gör sig beroende av den andra makten istället.  

Det andra sättet är att alliera sig med andra stater och därmed skapa maktbalans, Balance of 

Power. Detta sätt är därmed att föredra. Starkare stater som har handlingsfrihet tenderar att 

välja balans, medan svagare stater kan av omständigheter snarare ”tvingas” till att samarbeta 

med den hotande makten.
47

  

Utifrån Waltz teori borde Sverige balansera en ökande rysk makt med antingen intern 

balansering i form av upprustning eller söka allianssamarbete. Sverige hade under kalla kriget 

ett mycket starkt försvar och kompenserade avsaknaden av allians med intern balansering. 

Detta stora försvar avrustades till stor del under 90- och 00-talet. Sedan det säkerhetspolitiska 

läget återigen blivit kallare så har inte motsvarande interna balansering skett genom 

upprustning, även om viss höjning av vår förmåga har skett. Enligt Waltz teori borde Sverige 

därför söka allians med andra länder i regionen om Rysslands makt blir för stor.  

Hypotes 1: Sverige kommer ingå en militär allians när det finns incitament att balansera 

växande makt hos en annan stat. 

                                                 
45

 Bjereld, Ekengren, Molin Internationella relationer: perspektiv på konflikt och samarbete i världspolitiken: 

analyser, teorier & övningar s.30ff; Gustafsson, Tallberg (red.), Internationella relationer s.35ff 
46

 Waltz, Theory of international politics 
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3.4 Balansering av hot 

Stephen Walt har utgått från maktbalansteorin och utvecklat den. Han menar att det är graden 

av hot som stater strävar att balansera, snarare än makten i sig. Även om en stats maktresurser 

är en mycket viktig faktor, så är geografisk närhet, offensiv kapacitet och aggressiva 

intentioner också faktorer som avgör graden av hotuppfattning.  

Walt utgår från Waltz förklaringssätt, balance of power och bandwagoning, för att hantera 

makt eller hot. Även han menar att balansering är regeln för stater med handlingsfrihet. Han 

anser att ju större en stats militära förmåga och offensiva intentioner är, desto troligare att 

andra stater allierar sig i defensiva allianser. Dessutom gäller att ju troligare chansen är att få 

allierat stöd, desto troligare att man väljer att använda balansering.
48

  

Hypotes 2: Sverige kommer ingå en militär allians när det finns incitament att balansera hotet 

från en annan stat. 

3.5 Perception av en lyckad utrikes- och säkerhetspolitik 

Ett alternativ till de realistiska perspektiven på förklaringsteori är Dominic Johnsons mer 

socialpsykologiska teori.
49

 Han menar att en seger i en konflikt endast till del handlar om att 

vinna militärt. Uppfattningen, perceptionen, om vem som vann styrs av många fler faktorer 

och det är denna uppfattning om verkligheten som sedan styr både opinionens uppfattning och 

beslutsfattande. Andra faktorer som styr är psykologiska, politiska och kulturella 

förklaringsfaktorer. Johnson tar ett exempel i den amerikanska opinionen, som sedan 

Vietnamkriget är känslig för utdragna konflikter, där amerikanska soldater ”blir fast” och tar 

förluster. Snabba, tydliga operationer som Desert Storm 1991 och invasionen av Irak 2003 

hade stort stöd i opinionen. Detta i motsats till mer långsiktiga insatser som Bosnien och 

Kosovo på 90-talet, men även Irak när denna insats lämnat erövringsstadiet och övergick i ett 

mer statsbyggande och upprorsbekämpande skede. Då sjunker stödet även om insatserna i sig 

går enligt plan.
50

 Detta påverkar i sin tur politiker som aktar sig för att engagera sig i sådana 

insatser, eller avslutar framgångsrika operationer i förtid. Den uppfattade bilden utgör 

beslutsunderlag snarare än den riktiga bilden. Den blir sedan också en del av den 

institutionaliserade bilden och påverkar även andra delar av politiken.
51

 Teorin är 

                                                 
48
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ursprungligen utvecklad för att förklara uppfattningen av krig. Vi vill nu pröva om den kan 

vara giltig för viljan att sluta allianser.  

Dominic Johnson anger två huvudkategorier av orsaker till hur ett resultat uppfattas, 

Scorekeeping och Match fixing. Scorekeeping handlar i korthet om att faktiskt mäta 

måluppfyllnad eller resultat. Har de mål som sattes upp uppnåtts, finns det förutsättningar som 

kan förklara varför eller varför inte. Har synbara resultat uppnåtts och till vems fördel? 

Utifrån denna sammanställning beslutas om konflikten varit en framgång eller inte.
52

 Match 

fixing är påverkansfaktorer som undermedvetet påverkar vår uppfattning om det vi ska ta 

ställning till. Termen kommer från sportvärlden och knyter an till de faktorer som påverkar 

resultatet av en match. Johnson delar upp dessa faktorer i tre underkategorier: Inställning, 

dominerande händelser och socialt tryck.
53

 Inställning handlar om grundläggande åsikter och 

uppfattningar, men också förväntningar i det aktuella fallet. Dominerande händelser är just 

stora händelser som får stort genomslag i både media och diskussioner och därmed får stor 

påverkan på uppfattningar. Socialt tryck handlar om yttre påverkan från hur ämnet framställs i 

media, av beslutsfattare men även av motståndaren. Vi kommer fortsättningsvis att kalla 

begreppen resultaträkning och matchfixning. 

Utifrån denna teori kommer vi att pröva det svenska relativt breda och långvariga stödet för 

alliansfriheten.
54

  Vi tror att uppfattningar och beslut idag styrs av uppfattningen att neutralitet 

och alliansfrihet varit framgångsrikt tidigare, och att Sverige har en vision om att spela en 

större roll än den som en småstat i en allians. Den har därmed blivit en matchfixningsfaktor i 

form av en grundläggande inställning, som också länge framställts på samma sätt av media 

och politiker. Vi tror att våra politiker är välinformerade om den säkerhetspolitiska 

utvecklingen, men att den ses med ett alliansfritt perspektiv, en perception av verkligheten 

som styr beslutsfattandet. Detta gör att Sverige gärna ingår militära samarbeten så länge vi 

kan deklarera oss som alliansfria.  

Hypotes 3: Sverige kommer behålla sin alliansfrihet då den är en perception av en 

framgångsrik utrikes- och säkerhetspolitik 
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4 METOD OCH MATERIAL 

Vi kommer genomföra en fallstudie som syftar till att undersöka hur svensk syn på 

alliansfrihet har förändrats de senaste tio åren, samt hur inställningen till alliansfriheten kan 

förklaras. Enligt Robert K Yin är fallstudier att föredra i forskningssituationer då man ställer 

frågor som ”hur”, eller ”varför” i samband med ett aktuellt skeende, där forskaren har liten 

eller ingen kontroll alls över skeendet.
55

 Vi har som tidigare beskrivits gått igenom tidigare 

litteratur i ämnet för att hitta vår forskningslucka. Utifrån den uppbyggda förförståelsen så har 

vi tagit fram våra forskningsfrågor.  

För tydlighetens skull har vi föredragit att dela upp detta kapitel i fem avsnitt. Det första 

beskriver den valda metoden för undersökningen. Det andra avsnittet redogör för det valda 

empiriska materialet, det tredje avsnittet avgränsningar och det fjärde diskuterar validitet och 

reliabilitet i undersökningen. Femte avsnittet beskriver de operationaliseringar vi gör för att 

kunna utföra studien.  

4.1 Metod 

Fallet vi ska ta oss an är allianspolitik och analysenheten, det vi vill studera, är Sverige. Vi 

gör alltså en enfallsstudie. Vad som ska eller kan definieras som ett fall eller flera fall skiljer 

sig i metodlitteraturen. Den som framhålls som viktigast är dock att fallet definieras tydligt för 

att undvika att studien blir spretig.
56

 Det kommer vi att ta fasta på här. Enfallsstudier kan vara 

användbara vid olika typer av studier. Vår studie är vad Yin kallar det longitudinella fallet.
57

 

Då granskas ett och samma fall vid flera olika tidpunkter. Med hjälp av de teorier som man 

valt så granskas hur de utvalda betingelserna ändras över tid, och de tidsnedslag man gör ska 

väljas efter var man förmodar att markanta förändringar äger rum. Vi kommer att granska 

alliansfriheten över en tioårsperiod då omvärldsläget återigen har blivit mer spänt. Därför 

passar denna design oss väl. Vi har formulerat tre hypoteser utifrån teorier som kan utgöra 

förklaringsmodeller för våra frågor. Vår studie är därför även att betrakta som en 

hypotesprövande fallstudie.
58

 Levy beskriver teoridrivna studier som syftandes till att förklara 

ett enskilt fall snarare än att generalisera bortom given fakta.  Vår avsikt är att undersöka 

Sverige och vår allianspolitik. Våra resultat bör dock vara generaliserbara till länder som är 
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jämförbara i övrigt med Sverige. Att pröva detta lämnar vi dock över till någon annan att 

göra.   

För att studera synen på alliansfriheten så kommer vi att genomföra textanalyser av officiella 

uttalanden från den sittande regeringen. Inledningsvis svarar vi på vår första forskningsfråga, 

hur svensk syn har förändrats i perioden 2008-2017. Vi kommer granska ett urval av 

dokument för att identifiera förändringar i inställningen till militära samarbeten, militära 

allianser och alliansfrihet. Men vi kommer också att definiera förändringar i inställning till 

hot- och maktförhållanden, säkerhet, kärnvapen, solidaritetsförklaringar och försvar för att ha 

en bred verklighetsbeskrivning som underlag för den andra forskningsfrågan.  

Undersökningen är induktiv då vi kommer att förutsättningslöst söka ett svar utan att grunda 

den på någon teori.     

Därefter kommer vi att med utgångspunkt i resultatet av den första forskningsfrågan att utreda 

hur ändringarna kan förklaras. Här kommer vi till skillnad från den första forskningsfrågan att 

använda en deduktiv ansats. Vi kommer att pröva relevansen i våra tre hypoteser från 

teorikapitlet för att se om de kan förklara de förändringar vi identifierat. Syftet är dock ej att 

försöka falsifiera teorierna, en sådan studie hade krävt att vi satt teorin i centrum och prövat 

den med ett flertal empiriska underlag.
59

  Men vi kommer att argumentera för deras större 

eller mindre relevans.  

Slutligen kommer vi att presentera vårt resultat och slutsatser, samt diskutera runt en möjlig 

framtida utveckling utifrån våra resultat. 

4.2 Material 

Vi har valt ett par olika typer av dokument för att ge ett så brett underlag som möjligt.   

Vi kommer att granska ett urval av Sveriges utrikesdeklarationer. Varje år i februari hålls den 

utrikespolitiska debatten i Sveriges Riksdag. Här presenterar utrikesministern den svenska 

utrikesdeklarationen och oppositionen har möjlighet att debattera frågan. Utrikesdeklarationen 

är regeringens samlade, väl avvägda syn på omvärlden och Sveriges utrikespolitik. Vi 

kommer att granska 2008, 2010, 2012, 2015 och 2017 års utrikesdeklarationer. 

Som ett komplement till utrikesdeklarationernas kärnfulla men fåordiga uttalanden så har vi 

valt ut ett antal debattartiklar och tal som avhandlar militära samarbeten och inställning till 
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allianser. Artiklarna och talen är skrivna av sittande utrikes- och försvarsministrar, och i något 

fall även statsministern. De för ett mer utvecklat resonemang än utrikesdeklarationerna och 

ger därför en djupare bild av uppfattningen hos den sittande regeringen.  

Som ytterligare komplement granskar vi även uttalanden och pressmeddelanden från försvars- 

utrikes- och statsministrar. Dessa ges bland annat ut vid uppkomna händelser och kan därför 

utgöra mer spontana reaktioner än den övriga empirin. De kan därmed ge en mindre 

tillrättalagd bild och på så vis låta underliggande värderingar skina igenom. De skickas även 

ut vid statsbesök och vid egna politiska initiativ.  

Sammanlagt har vi gått igenom ett mycket stort antal dokument. Vi har i en första gallring 

tagit fram de som omfattar försvars- utrikes- och säkerhetspolitik. I en andra sållning har vi 

valt de som berör militära samarbeten och allianser, uppfattningar om hot eller alliansfriheten. 

Vi har jämfört de som berör samma händelser och främst valt de som ger den tydligaste 

bilden. I de fall man kunnat uttyda avvikande eller kompletterande uppfattningar så har vi 

tagit med båda. Totalt har vi gått igenom 1021 stycken artiklar, tal och uttalanden samt 1993 

stycken pressmeddelanden. Av dessa har 56 analyserats och använts i studien.   

4.3 Avgränsningar 

För att ha möjlighet att nå ett resultat med kvalitet har vi varit tvungna att avgränsa oss. Vi 

kommer hålla oss strikt till perioden 2008-2017. Dock kommer vi att relatera till tidigare 

utveckling, men det är en del av bakgrunden och inte del av det empiriska materialet. Vi 

kommer inte heller att diskutera inrikespolitik i analysen. Vi vet att det finns olika 

uppfattningar i frågan beroende på vilket parti man frågar. Men att undersöka detta skulle 

göra uppsatsen spretig och alltför omfattande. Vi kommer inte heller att undersöka andra 

staters uppfattning om vår politik eller deras politik mot oss så länge det inte berör ingångna 

avtal eller upplevda hot mot oss.   

Vad gäller omvärldshändelser så kan de betraktas som oberoende variabler som påverkar 

Sveriges politik och därmed utfallet. För att göra antalet variabler hanterbara så har vi 

definierat ett visst antal dominerande händelser i operationaliseringen. Vi kommer att förhålla 

oss till dessa i vår undersökning.  

Vi kommer också att förhålla oss till de tre hypoteser vi ställer upp. Övriga eventuella 

förklaringsmodeller kommer inte att undersökas. Däremot kommer vi att resonera runt 
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möjliga alternativa förklaringsmöjligheter till våra resultat för att på ett trovärdigt sätt kunna 

dra slutsatser. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Enfallsstudier ger lägre validitet för generalisering än flerfallsstudier. Det är inte heller syftet 

med vår studie att kunna applicera slutsatserna på andra länder. Här är syftet att klargöra det 

specifikt svenska förhållandet till vår egen alliansfrihet. Vi hade kunnat jämföra vår politik 

med andra alliansfria länder som Finland och Schweiz. Men då hade vår forskningsfråga fått 

vara en annan, och därmed en annan studie.  

Vid enfallsstudier av samtid och historia kan gränsen mellan det empiriska materialet och 

kontexten vara otydlig.
60

 Var går gränsen för det jag ska undersöka, den omgivning det 

befinner sig i och påverkande faktorer? Enligt Yin så är det extra viktigt vid genomförande av 

fallstudier att kritiskt granska sin definition av fallet och analysenheten så att den 

undersökning man gör svarar på forskningsfrågan. Vi har läst en stor mängd 

bakgrundsforskning för att skapa oss en god kunskap om ämnet. Utifrån detta har vi 

formulerat våra forskningsfrågor. Vi har därefter vid flera tillfällen kritiskt återgått till vår 

fallbeskrivning och fört en dialog med vår handledare. Vi anser att fallbeskrivningen och 

analysenheten är väl definierad. Vi har också definierat de begrepp som är av vikt för vår 

undersökning i kapitel tre.  

Vid en dokumentstudie finns alltid en risk att den granskandes subjektiva blick präglar 

resultatet. För att minimera risken för detta har vi operationaliserat teorierna i konkretare 

indikatorer. I analysen bör vi då lättare kunna identifiera förändringar i formuleringar 

kopplade till dessa. Även själva operationaliseringen och vilka indikatorer man väljer 

påverkar resultatet, och att presentera starka och hållbara argument för sin operationalisering 

är avgörande för kvaliteten på uppsatsen.
61

 Därför väljer vi att utgå från den nedbrytning och 

förklaring teoriförfattarna själva har gjort av sina teoretiska begrepp. Då ser vi att vår 

subjektiva påverkan minimeras. Genom att sedan konsekvent förhålla oss till vår 

operationalisering minimerar vi risken för att vi glider i bedömningarna. Därmed ser vi att 

både begreppsvaliditeten och resultatvaliditeten blir tillräckligt hög. 
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Vårt urval består av Sveriges utrikesdeklarationer, debattartiklar, tal, uttalanden och 

pressmeddelanden. Med det får vi en bredd i den deklarerade bilden från de väl avvägda 

sammanfattningarna, till de mer uppkomna reaktionerna på omvärldsutvecklingen. Vi anser 

därmed att vi får en stor bredd i vårt empiriska underlag. En av fördelarna med fallstudier 

anges annars till möjligheterna att kombinera olika metoder för att komplettera bilden av 

fallet. Trots det har vi valt att hålla oss till dokumentanalyser. Det är klart att det hade varit 

intressant att intervjua ett par ministrar för att få deras syn på ämnet. Men vår bedömning är 

att möjligheterna till att få ihop ett signifikant antal intervjuobjekt hade varit begränsade. Vi 

tror också att det relativa tillskottet till det redan omfattande materialet hade varit begränsat.  

Den första utrikesdeklarationen (2008) kommer utgöra en startpunkt för fortsatt undersökning. 

Det vi sedan analyserar är förändringar som sker under tioårsperioden. Med den strategin 

undviker vi dilemmat med att skapa skalor och göra nivåskattningar för att mäta vårt 

resultat.
62 

Vilket utfall man får i en sådan undersökning är alltid beroende av vilken startpunkt 

man väljer. Vi har tidigare beskrivit varför vi valt denna period, och varför vi har valt våra 

nedslag. Det är omöjligt att definiera en startpunkt i historien, men tidpunkten 2008 känns 

rimlig och relevant utifrån att den är vald innan ett antal interna och externa 

påverkansfaktorer: Innan Georgien och Krim. Innan regeringsskifte och innan reform av 

Försvarsmakten från värnplikt till anställda soldater. Vissa tendenser fanns givetvis tidigare, 

till exempel hade Ryssland påbörjat sin upprustning, men tidpunkten känns väl motiverad. 

4.5  Operationalisering 

Yin trycker på vikten att ha en strategi för sin analys innan man sätter igång.
63

 Dessutom 

skriver han att man måste göra allt i sin makt för att säkerställa att analysen är av hög 

kvalitet.
64

 Därför har vi lagt energi på att skapa denna operationalisering.  

Den första forskningsfrågan är av deskriptiv karaktär. Vi har redan i inledningen fastslagit 

Rysslands upprustning som ett faktum och den är konstant förutsättning för vårt resonemang. 

Vi har därutöver under perioden 2008-2017 identifierat ett antal händelser som är så markanta 

att de kan ha påverkat den deklarerade politiken. Händelserna som vi förhåller oss till är 

kriget i Georgien 2008, kriget i Ukraina 2014 samt regeringsskiftet i Sverige 2014. Utöver 

dessa externa händelser så har Sverige själva vidtagit ett par aktiva åtgärder i form av militära 
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samarbeten. Dessa är Solidaritetsdeklarationen inom ramen för Lissabonfördraget
65

 2009, den 

Nordiska solidaritetsdeklarationen 2011, och Värdlandsavtalets godkännande i Riksdagen 

2016. Vi kommer att granska förändring över hela perioden, men särskilt utgå från dessa 

händelser för att se hur argumentationen skiljer sig före och efter dem. Tillsammans utgör de 

en tänkt tidslinje mot vilken vi kan knyta upp våra analyser.  

För att svara på fråga två operationaliserar vi de tre hypoteser som beskrivs i teorikapitlet. 

Maktbegreppet är brett men har konkretiserats i uttryck för hela statens ”tyngd” och 

påverkansmöjligheter, inom ekonomi, industri och handel, population och kultur, men också 

militär kapacitet. Det ges uttryck i uttalanden om:  

- ekonomiskt beroende av en stat i form av ojämn handelsbalans eller utnyttjande av 

detsamma 

- innehav av resurser som till exempel olja, naturgas eller el, eller beroende av 

detsamma 

- militära maktmedel 

- ökande budget eller ökad förmåga hos en stat 

- stort eller ökande inflytande från en stat 

- maktpolitik, som indikeras av tendenser att använda sin större makt i relationen med 

andra stater, som till exempel ett påtryckningsmedel. 

Hotbegreppet konkretiseras till geografisk närhet eller framflyttade militära förmågor, militär 

offensiv kapacitet och aggressioner. Det är uttalanden om:  

- framflyttning av vapensystem och förband till vår region 

- aggressivt uppträdande 

- tendenser att snabbare ta till militära lösningar eller hota med det 

- ökad militär kapacitet i kombination med ovanstående. 

Vi granskar hur regeringens representanter uppfattar situationen och hur man agerar på den. 

Utifrån dessa teorier så skulle en upplevelse om en alltför dominerande makt alternativt stort 

hot innebära att Sverige försöker balansera detta, med egen ökad förmåga eller allians. Det 

utrycks genom: 

- egen ökad förmåga 

- ökat militärt samarbete med andra och/eller diskussion om anslutande till allianser 

- balansering av handelsberoende med att söka andra partner 

- utfärdande av sanktioner. 
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För att bekräfta hypoteserna så bör Sverige inte ha uppfattat att makt- och hotrelationerna 

dramatiskt har ändrats, alternativt öppnar för att gå med i allianser om hot- eller 

maktförhållandena håller på att ändras.   

För att definiera svenska perceptioner utgår vi från begreppet matchfixning. Vi kommer att 

söka i empirin efter uttalade eller outtalade tecken på en grundläggande inställning till 

alliansfriheten. Vi kommer undersöka hur resonemanget förs runt alliansfrihet, militära 

samarbeten och allianser. Det är: 

- att alliansfriheten används som utgångspunkt i resonemanget snarare än som en logisk 

slutsats 

- motsägelser i resonemang, där slutsatser inte är självklara utifrån det framlagda 

resonemanget eller fakta 

- motvilja att diskutera frågan 

- ovilja att resonera runt allianser som ett alternativ. 

För att bekräfta hypotesen så ska flera av exemplen återkomma vid mer än ett tillfälle 

Utöver detta så kommer vi även att koda andra data som vi anser har betydelse för fallet. När 

vi utläser hot från andra stater så kommer vi att fokusera på Ryssland, men beskrivs andra 

stater så kommer vi inkludera dem. Utifrån dessa operationaliseringar kommer vi att analysera 

dokumenten. Vi kommer även att se om de data vi finner även kan ges alternativa tolkningar 

förutom den hypotes vi prövar. Detta för att minska risken för falska slutsatser.
66

 

5 EMPIRI OCH ANALYS 

5.1 Deskriptiv analys 

I detta avsnitt tillhandahåller vi en deskriptiv analys av den svenska utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Med analysen avser vi finna svar på den första frågeställningen samt 

möjliggöra en fortsatt förklarande analys. 

5.1.1 2008 

I Utrikesdeklarationen 2008 ser Sverige sin roll som en viktig del av Europa och den 

Europeiska Unionen. Ett enat Europa är det som ska visas utåt. Detta görs genom att en 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik skapats. Europeiska unionen ska även inom freds- 

och säkerhetspolitik fungera som en global aktör, vilket Lissabonfördraget ger förutsättningar 

för. Hotet mot Sverige utgörs i huvudsak av terrorism och miljöhot men det uttrycks oro för 

                                                 
66

 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s.141-142, 163 



19 

 

en mer auktoritär inriktning i Ryssland. Härvid finns tilltro om att Europeiska unionen ska 

kunna påbörja förhandling efter det ryska presidentvalet. ”Det ligger entydigt i vårt intresse 

att Ryssland utvecklas till en modern, framgångsrik och demokratisk stat.”
67

 Oro skapas även 

av spänningarna i södra Kaukasus, främst Georgien. Säkerhet byggs genom samarbete med 

andra länder och aktörer. Solidaritetsförklaringen i Lissabonfördraget ger ett gemensamt 

ansvar för säkerheten inom Europeiska unionen. Ett säkert Europa är detsamma som ett säkert 

Sverige. Fortsatt utvidgning av Europeiska unionen anges som en förutsättning för säkerhet i 

vår del av världen (Europa). En ekonomisk satsning kommer göras på försvaret och de 

fredsfrämjande internationella insatserna, då säkerhet i första hand skapas genom dessa och de 

viktiga militära samarbeten detta medför. Sverige har inlett samarbete i Östersjöregionen och 

Norden, där samarbetena med Norge och Finland emfaseras. ”Med utgångspunkt i 

gemensamma möjligheter och utmaningar har vi också inlett ett samarbete som omfattar 

försvar- och säkerhetspolitiska frågeställningar. Vi söker också på nordisk basis åstadkomma 

kostnadsbesparande synergier.”
68

 Sverige är militärt alliansfritt anges som den svenska 

linjen.
69

 

Rysslands mer auktoritära agerande bedöms inte utgöra något hot. ”Ryssland har höjt den 

utrikespolitiska tonen, men har varken ambition eller militär förmåga att utgöra den gamla 

tidens hot.”
70

 Ryssland vill visa en bild av styrka och makt men har interna svagheter. På 

Östersjön finns risk för intressekonflikter eftersom att energitransiteringen har ökat och stor 

del av Rysslands import och export går den vägen.
71

 ”EU köper 70 % av den ryska 

energiexporten,”
72

 vilket skapar ett beroende av Ryssland.  

Sten Tolgfors menar att eftersom Sverige inte ingått ömsesidiga försvarsförpliktelser är 

Sverige än så länge militärt alliansfritt. ”För moderaterna är ett medlemskap i Nato naturligt 

på sikt.”
73

 Tolgfors menar vidare att svensk säkerhet byggs tillsammans med andra och att 

samarbetet i Norden med Nato och USA (transatlantiska länken) är viktigt och behöver 
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utökas. Samtidigt ska försvarsberedningens uttryckta solidaritetsförklaring tolkas ”…innebär 

inte förpliktelser att agera men det uttrycker en vilja att agera.”
74

 

5.1.2 2009 

I augusti 2008 invaderade Ryssland Georgien. En invasion som varade under fem dagar. 

Utrikesminister Carl Bildt uttalade sig i anslutning till händelsen. ”Den ryska offensiven mot 

och i Georgien är aggressionshandlingar oförenliga med internationell rätt och grundläggande 

principer för säkerhet och samarbete i Europa.”
75

 Sten Tolgfors menade att det tydliggjorde 

hur den nya tidens hot ser ut men att det inte var frågan om någon upptrappning av hotbilden 

mot Sverige.
76

 Tolgfors menar vidare att omvandling av risker till möjligheter och hot till 

stabilitet görs genom samverkan med andra. ”Europeiska unionens gemensamma utrikes- och 

säkerhets- och försvarspolitik har hittills varit mycket framgångsrikt. Den har främjat 

stabilitet och fred på många håll i världen, från Balkan och Georgien…”
77

 Detta tydliggör att 

försvaret är i behov av en ny inriktning där de strategiskt viktiga samarbetena med Nato och 

USA behöver fördjupas.
78

 Det snabba händelseförloppet i Georgien påvisar vikten av egen 

försvarsförmåga i uppstarten av en konflikt och nödvändigheten av nordiskt samarbetet 

förstärks och blir huvudlinje i svensk försvarspolitisk.
79

 

5.1.3 2010 

I Utrikesdeklarationen 2010 förklaras att den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken 

framhålls genom den europeiska gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Vidare 

uttrycks att medlemskapet i Europeiska unionen innebär att Sverige är del av en politisk 

allians med gemensamt ansvar för säkerheten. De största säkerhetshoten sägs vara terrorhotet 

och miljöhotet. ”Hot som har sitt ursprung långt ifrån Sverige kan vara lika påtagliga som 

dem som har sin grund i vår geografiska närhet.”
80

 Även det militära hotet från Ryssland och 

energiförsörjningshotet, med energitransitering på Östersjön, påvisas. Spridning av kärnvapen 

utgör det största säkerhetspolitiska hotet. Sverige uttrycker här sitt stora engagemang i 

ickespridningsfrågan som ”vårt mål förblir en värld utan kärnvapen.”
81

 Enighet och 
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utvidgning är det viktigaste för stabilitet i Europa. Den tydliga retoriken att Sverige är militärt 

alliansfritt används inte.
82

 

Sten Tolgfors menar att Ryssland har höjt det politiska tonläget och vill med det ge en bild av 

styrka och makt. Ryssland har långt kvar till sin forna styrka och makt men den militära 

styrkan är under uppbyggnad.
83

 

Sten Tolgfors säger att säkerheten byggs tillsammans med andra där Sverige måste förhålla 

sig till ett vidgat säkerhetsbegrepp med både civila och militära hot. Kärnan i svensk 

försvarspolitik utgörs av det nordiska samarbetet. Tolgfors menar att de deklarerade 

solidaritetsförklaringarna innebär att det kommer vara svårt att förhålla sig passivt. 

”Integrationen och det ömsesidiga beroendet har gått så långt att neutralitet om ett annat EU-

land eller Nordiskt land hotas är mycket svår, för att inte säga möjlig att se.”
84

 Särskilt då Sten 

Tolgfors menar att inriktningen är att inte förhålla sig passivt.
85

 

Carl Bildt menar att osäkerhet kring framtida utmaningar och risker kommer vara stor. Han 

säger dock att vi kan vara säkra på att det kommer ske i nära samarbete i Norden och Europa. 

Samarbeten som behöver utvecklas likväl som det svenska försvaret måste utvecklas. ”Det är 

detta som möjliggör det nya närområdes- och Östersjöperspektivet. Därför att 

värnpliktsförband är legalt inte användbara utanför landets gränser, med mindre än 

mobilisering.”
86

 Här måste Sverige både kunna ge och ta emot militärt stöd. Han uttrycker 

vidare att den enskilt viktigaste faktorn för det stabila läget i Europa är utvidgningen av 

Europeiska unionen men att även Nato är en stabiliserande faktor. ”Även som vi således 

stärker det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet i norra Europa fortsätter vi att se den 

successiva fördjupningen och breddningen av den europeiska integrationen som det främsta 

framtidsinstrumentet för att säkra freden i vår del av världen – och därmed också vår egen 

fred och frihet.”
87

 Bildt avslutar med att initiativet med det Östliga Partnerskapet är ett av de 

mest betydelsefulla under 2010.
88
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5.1.4 2011 

I inledningen av 2011 säger Sten Tolgfors att Ryssland ökar, och har ambitionen att fortsatt 

öka, sin militära förmåga. Det visas bland annat genom utökad övningsverksamhet. Tolgfors 

menar att bedömningen av Rysslands militära kapacitet är att ett mindre angrepp på en 

okvalificerad motståndare i ryskt närområde kan genomföras. Härvid vill Ryssland skapa 

förband med högre kvalitet och tillgänglighet.
89

 

Sten Tolgfors menar fortsatt att svensk säkerhet skapas tillsammans med andra, särskilt med 

de nordiska länderna och Europeiska unionen. Ett av skälen är att ett hot eller en konflikt i vår 

region kommer påverka eller involvera Sverige. Tolgfors uttrycker vidare att det nordiska 

försvarssamarbetet Nordefco från 2009 och solidaritetsförklaringarna leder till att militärt stöd 

kommer lämnas eller tas emot. Försvarsmakten ska uppträda konfliktförebyggande inom 

Norden och Östersjöregionen tillsammans med andra. Vilket ger ett regionalt perspektiv.
90

 

5.1.5 2012 

I Utrikesdeklarationen 2012 uttrycks att Sverige bygger sin säkerhet med andra. 

”Medlemskapet i Europeiska unionen innebär att Sverige ingår i en politisk allians och tar ett 

solidariskt ansvar för Europas säkerhet.”
91

 Vidare framhålls betydelsen av det nordiska 

närområdet och regionalt samarbete. ”I april förra året antogs en nordisk 

solidaritetsförklaring, som ett komplement såväl vår egen som till våra grannländers 

säkerhetspolitiska val”
92

 och det trycks på att det regionala samarbetet till fred och frihet i 

Svenskt närområde. Vidare menar man att Sverige är en drivkraft i det europeiska samarbetet 

och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. I en instabil omvärld ökar det 

ömsesidiga beroendet varvid den transatlantiska länken blir allt viktigare och USA framhålls 

som Sveriges mest vitala strategiska partner. Vidare anges att Sverige är drivande i frågan att 

reducera mängden kärnvapen i världen bland annat för att spridningen av dessa är ett av de 

största och allvarligaste hoten.
93

 

Under 2012 uttrycker Carl Bildt att den allt mer oroliga världsbilden, bland annat Rysslands 

uppträdande, leder till att problem bara kan lösas tillsammans med andra. ”I Ryssland har en 

ny version av Putin-regim trätt fram. Vi hör mindre retorik om allmän modernisering, och mer 
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om nödvändigheten av militär sådan.”
94

 Carl Bildt anger två huvudinriktningar för att hantera 

osäkerheten i Ryssland. För det första en Europeisk union som står stark i en gemensam 

utrikes- och säkerhetspolitik och för det andra det allt starkare nordiska samarbetet. Bildt 

framhåller här att det regionala samarbetet (Norden och Östersjöregionen) är det mest 

säkerhetsskapande och att det måste fördjupas.
95

 

5.1.6 2013 

Karin Enström anför vid Folk och försvars rikskonferens att den globala utvecklingen präglas 

av nya och gränsöverskridande hot med stater som aktörer. Ryssland har ett mer 

protektionistiskt uppträdande. Enström menar att den ryska självbilden av en stormakt 

kvarstår, man är dock inte i närheten av den stormakt som Sovjetunionen var 

”Styrkedemonstrationer, även med militära medel och utanför landets gränser ses som 

legitimt av ledningen.”
96

 Det mer aggressiva ryska uppträdandet skapar spänningar varvid ett 

väpnat angrepp inte kan uteslutas. Ett angrepp är dock mindre troligt.
97

  

Karin Enström säger att när Sveriges säkerhetspolitik har förändrats har försvaret blivit ett 

mer aktivt säkerhetspolitiskt verktyg. Minskade försvarsbudgetar gör att nya 

säkerhetslösningar måste hittas och samarbeten med andra blir fokus. Karin Enström menar 

vidare att solidaritetsförklaringarna är ett tydligt uttryck för den nya svenska 

säkerhetspolitiken där säkerhet och förmåga att hantera kriser skapas tillsammans med andra. 

”Det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO är ett värdefullt alternativ för praktiskt 

samarbete som har fungerat mycket väl”
98

 och är av stor betydelse för svensk och regional 

säkerhet. Enström välkomnar Natos mer flexibla partnerskapspolicy och Sveriges förhållande 

till Nato kan nu i större utsträckning skräddarsys. Hon avslutar med att Sverige fortsatt 

kommer vara en aktiv partner.
99

 

Karin Enström och Carl Bildt menar i en gemensam debattartikel att nordiskt säkerhets- och 

försvarssamarbete ska utvecklas under 2013. De säger att det finns en politisk vilja att skapa 

synergier i ett samarbete som innefattar Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar. Där skälen 
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som anges är våra gemensamma intressen och värderingar samt geografiska närhet. Vilket gör 

det naturligt att möta utmaningar tillsammans.
100

 

Carl Bildt menar att Sveriges säkerhet skapas genom relationer till andra där Europeiska 

unionen är den viktigaste samarbetspartnern. ”Men jag ser det europeiska samarbetet och EU 

som också den svenska framtidens allt mer avgörande instrument för att säkra fred och främja 

ekonomisk och social utveckling.”
101

 Varvid Europeiska unionen jobbar för en östlig 

utbredning (Östliga partnerskapet) för att skapa goda handelsförhållanden och säkerhet i 

Europa. Bildt säger att Ryssland visar sin ovilja till den Europeiska unionens utvidgning med 

agerande mot länder i det Östliga partnerskapet. Bildt vill att Sverige är delaktiga i 

uppbyggandet av en europeisk freds- och säkerhetsordning, vilket inkluderar Nato. Sverige är 

inte medlem i Nato men är tillsammans med Finland en aktiv partner. Bildt avslutar med att 

grunden för svensk säkerhetspolitik utgörs av ett enat Europa och den transatlantiska 

länken.
102

 

Carl Bildt säger att Sverige aktivt jobbar för en kärnvapenfri värld. Där det största hotet 

utgörs av om terrorister skulle komma över kärnvapen eller radioaktivt material.
103

 

5.1.7 2014 

Karin Enström menar att den ryska försvarsreformen leder till ökad rysk förmåga och 

påvisande av makt. Vilket syns genom fler och mer omfattande övningar. Enström säger att 

Sverige och Finland ytterligare fördjupar försvarssamarbetet. ”Det är inte frågan om 

försvarsunion eller ömsesidiga försvarsgarantier”
104

 men samarbetet stärker 

försvarsförmågan. Enström uttrycker vidare att regeringen under hösten 2013 beslutat att 

bidra till Natos snabbinsatsstyrka, Nato Response Force, vilket innebär fördjupning av 

Natosamarbetet. ”Med färre soldater i internationella insatser ökar behovet av övningar.”
105

 

Bidraget till snabbinsatsstyrkan ger tillgång till Natos mest kvalificerade övningar och den 

gemensamma träning som vi annars skulle bli utan.
106
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Carl Bildt säger att det ryska agerandet i Ukraina 2014 innebär en sänkning av tröskeln för 

användandet av militärt våld.
107

 Bildt menar att den europeiska freden kan vara utsatt de 

kommande åren på grund av påvisad rysk aggression och en ökad angreppsrisk. Bildt 

förklarar att ”…Ryssland har börjat att hävda en doktrin som skulle ge dem rätt att militärt 

ingripa i andra länder när de anser att ryska medborgares intressen där på ett eller annat sätt 

hotas. Även här handlar det om ett flagrant övergrepp mot grundläggande principer för 

Europas säkerhet.”
108

 Vilket gör att Europeiska unionens samarbete måste stärkas ytterligare. 

Bildt avslutar med att ett sådant övergrepp bara kan mötas av ett enat Europa.
109 

Efter regeringsskiftet i september 2014 förstärker Margot Wallström den svenska hållningen i 

kärnvapenfrågan. Regeringen stärker nedrustningsarbetet där Wallströms beslut att Sverige 

ska vara delaktiga i det internationella initiativ, som fler än 150 länder ställt sig bakom, är en 

tydlig indikation. Wallström menar att initiativet fokuserar de humanitära konsekvenserna och 

att Sverige framhåller att alla kärnvapen ska elimineras.
110

 

5.1.8 2015 

Margot Wallström menar i Utrikesdeklarationen 2015 att situationen i vårt närområde gör det 

nödvändigt att förstärka egen försvarsförmåga och vidareutveckla våra militära samarbeten. 

Wallström säger att utrikespolitiken inriktas på ett internationellt samarbete där Förenta 

nationerna åter får en tydlig plats. ”Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap 

och samverkan med andra länder. Sverige är inte med i någon militär allians. Det går inte att 

se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land.”
111

 Här blir det 

solidariska uppträdandet tydligt vilket i sin tur ger vid hand att våra militära samarbeten måste 

utvecklas. Samarbetena med Finland, övriga nordiska länder, de baltiska länderna, och med 

Nato framhålls som viktiga. Ett uppgraderat partnerskap med Nato innebär ett fördjupat 

Natosamarbete tillsammans med Finland. Wallström avslutar med att ytterligare stärka den 

transatlantiska länken är strategiskt angeläget.
112

 

Margot Wallström säger vid rikskonferensen i Sälen att Sverige i inte ska söka medlemskap i 

Nato i syfte att kunna driva en självständig internationell linje. ”…avstår från att ingå i en 
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allians med kärnvapenparaplyet som en del av sin gemensamma strategi.”
113

 Wallström menar 

vidare att Sveriges möjlighet att vara drivande i nedrustningsfrågor och rollen som 

konfliktlösare skulle påverkas negativt.
114

 

Peter Hultqvist säger att situationen i de nordiska länderna har försämrats tack vare den ryska 

utvecklingen under det senaste året. Hultqvist menar att Ryssland påvisat vilja att använda 

militära styrka för att vinna politiska mål även om det är ett folkrättsbrott. ”Den ryska 

aggressionen mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim är ett brott mot folkrätten 

och andra internationella åtaganden.”
115

 Vilket påvisar ett ryskt hot att räkna med.
116

 

Peter Hultqvist säger vidare att det ryska uppträdandet måste få ett tydligt svar. Där ett enat 

europeiskt och transatlantiskt bemötande är av vikt. Hultqvist uttrycker att Sverige fortsatt är 

militärt alliansfritt. Den alliansfria linjen stärks genom en kombination av att utöka eget 

försvar och internationella samarbeten. Om inte det görs riskerar Sverige att inte kunna leva 

upp till skyldigheten att värna det svenska territoriet.
117

 Hultqvist menar vidare att Sverige 

inte kommer förändra de säkerhetspolitiska doktrinerna och på så sätt inverka på den 

regionala säkerhetsordningen. Hultqvist uttrycker att Sverige har valt samarbete före 

medlemskap i förhållande till Nato. Hultqvist avslutar med att en utredning tillsätts för att 

analysera och redogöra för olika former av samarbeten och medlemskap inom den försvars- 

och säkerhetspolitiska sektorn. Utredningen ska dock inte inkludera en analys av den svenska 

alliansfriheten.
118

 

Peter Hultqvist säger i en debattartikel att det militära samarbetet med Finland ska fördjupas 

och omfatta operativ planering samt förberedelser för gemensamt användande av civila och 

militära resurser. Hultqvist menar dock att det inte innebär ömsesidiga försvarsförpliktelser 

och att politiska beslut av respektive regeringar kommer krävas. Hultqvist uttrycker trots det 

att samarbetet bör omfatta gemensamma marina och arméförband samt möjlighet att använda 

varandras militära baser.
119
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I oktober besökte försvarsminister Hultqvist Litauen och diskuterade samarbete för säkerheten 

i Östersjön. Han besökte militära förband, men också arbetet med elkraftkabeln Nordbalt, som 

lagts mellan länderna för att minska energiberoendet från Ryssland.
120

 

5.1.9 2016 

Peter Hultqvist och Margot Wallström menar att syftet med den militära alliansfriheten är 

handlingsfrihet att kunna välja medlemskap i militär allians vid påtryckning eller kris. De 

säger vidare att drastiskt modifiera säkerhetsdoktrinen skulle uppfattas som omskakande av 

omvärlden. ”Den militära alliansfriheten är ett fundament i Sveriges säkerhetspolitik”
121

 och 

är djupt rotad i den svenska identiteten. De uttrycker vidare att Sverige har bra möjligheter till 

politisk dialog och att verka konfliktförebyggande, mycket tack vare de breda diplomatiska 

förbindelserna och den alliansfria hållningen.
122

 

Wallström och Hultqvist säger att säkerhet skapas tillsammans med andra. ”Vårt syfte är att 

från en militärt alliansfri position bygga ett säkerhetsnätverk kring Sverige,”
123

 där 

försvarssamarbetet med Finland och avtalet om värdlandsstöd med Nato är två aktuella 

samarbeten. Vidare så säger de att viljan att stå fast vid alliansfriheten baseras på en grundlig 

omvärldsanalys och att det för Sverige är viktigt att man ger en bild av att man tar det nya 

säkerhetsläget på allvar. De avslutar med att Sverige ser den Europeiska unionen som den 

mest betydelsefulla utrikes- och säkerhetspolitiska utgångspunkten.
124 

I augusti besökte USA:s vicepresident Joe Biden Sverige och statsminister Stefan Löfven. De 

diskuterade bland annat säkerhet och energisäkerhet. Båda är överens om hur goda och nära 

relationerna är mellan Sverige och USA. Löfven nämner att den transatlantiska länken är 

viktigare än någonsin, inte minst för den europeiska säkerheten.
125 

5.1.10 2017 

I Utrikesdeklarationen 2017 uttrycker Margot Wallström att svensk utrikespolitik utgår från 

samarbeten. Wallström menar att Sverige jobbar för att stärka och utveckla den Europeiska 

unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. ”Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik 
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bygger på sammanhållning i EU och ökat samarbete på bred front: i Norden och 

Östersjöområdet, inom FN och OSSE, med Nato och genom en stark transatlantisk länk.”
126

 

Samarbetena blir essentiella när det vidhålls att Sverige är militärt alliansfritt. Wallström 

framhåller försvarssamarbetet med Finland som ett av de mest vitala. Ett samarbete som 

innebär operativ planering med möjlighet att nyttja varandras flyg- och marina baser samt 

utveckling av gemensamma förband. Wallström trycker även på de solidaritetsförklaringar 

som Sverige givit med innebörden att Sverige inte kommer förhålla sig passivt vid ett angrepp 

på ett nordiskt eller Europeiskt land. Vilket i förlängningen innebär att kunna ge och ta emot 

stöd, både civilt och militärt. Det framkommer att de olika militära samarbeten som Sverige 

ingår är förberedande för just denna möjlighet och en förenkling av den politiska 

beslutsprocessen till regeringsbeslut. Wallström avslutar med att det ryska uppträdandet 

fortsatt är aggressivt.
127

 

Peter Hultqvist och Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide säger att Östersjöregionen 

har fått ökad säkerhetspolitisk uppmärksamhet. ”Vi ser en ökad militär aktivitet i regionen, 

och vid flera tillfällen har ryska flygplan och fartyg uppträtt provokativt och 

oprofessionellt.”
128

 Vidare så har Ryssland förmåga att utföra mer komplexa operationer samt 

en helt ny strategisk rörlighet. De trycker slutligen på att Ryssland har visat både vilja och 

förmåga till att använda militära maktmedel på ett annat sätt än tidigare.
129

 

Hultqvist och Eriksen Søreide menar vidare för att möta det ryska uppträdandet skapas och 

fördjupas militära samarbeten, vilka kräver förberedelser och samträning för att fungera. 

”Genom att erbjuda kvalificerade multinationella övningar säkerställer vi också att andra 

länder och organisationer får ökade kunskaper om vårt närområde. Det ökar vår förmåga att 

agera tillsammans med andra och ger en stark signal till omvärlden att de nordiska länderna 

tar ansvar för sin säkerhet.”
130

 De avslutar med att det inom ramen för det nordiska 

försvarssamarbetet har tecknats avtal att i fredstid kunna nyttja varandras sjö- luft och 

markområden samt att säker kommunikationslinje är upprättad mellan de nordiska ländernas 

parlament.
131
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Peter Hultqvist och Margot Wallström säger att Europas säkerhet handlar om att skapa ett 

ömsesidigt beroende och solidaritet mellan medlemsstaterna. Vilket skulle innebära 

förbättrade möjligheterna att hantera uppkomna kriser och konflikter.
132

 

Margot Wallström uttrycker i en debattartikel att kärnvapen är det enskilt största hotet mot 

mänskligheten. Hon betonar vikten av att regeringen röstade ja till Förenta nationernas 

konvention om kärnvapenförbud. Vilket påvisar det svenska politiska engagemanget i 

kärnvapenfrågan.
133

 

Peter Hultqvist menar att den svenska försvarsmaktsövningen Aurora har haft en tydlig effekt 

på svensk militär förmåga. Förutom ökad förmåga signalerades fördjupade militär samarbeten 

till omvärlden. ”…att Sverige menar allvar med att förbereda för att ge och ta emot hjälp av 

andra länder i en krissituation. Dessutom innebar Aurora en mycket tydlig markering om att 

Sverige nu fokuserar på ökad förmåga i det nationella försvaret.”
134

 Vilket stärker bilden av 

att Sverige bidrar till säkerhet i Europa.
135

 

5.1.11 Sammanfattning 

För att sammanfatta den deskriptiva analysen redovisas den i sex olika teman. Genom 

sammanfattningen försöker vi tydliggöra och påvisa den utrikes- och säkerhetspolitiska 

utveckling som skett från 2008 till 2017. 

Hot och makt 

Hotbilden mot Sverige var i början av undersökningsperioden främst internationell terrorism 

och miljöhot men med ett Ryssland som påvisade ett allt mer auktoritärt uppträdande. Krisen i 

Georgien höjde inte hotet från Ryssland men visade en rysk sänkning av kraven för 

användande av militärt våld. Rysslands agerande blir fortsatt mer auktoritärt och militariseras 

med en militär förmågehöjning. Efter annekteringen av Krim har Ryssland visat att tröskeln 

för användande av militärt våld ytterligare sänkts och rysk ledning anser det legitim att 

militärt ingripa i andra länder när man anser att ryska medborgares intressen hotas. I slutet av 

undersökningsperioden har hotet byggts upp till ett Ryssland som är berett att använda 

militära medel för att uppnå politiska mål även om det strider mot folkrätten. Den militära 

aktiviteten på Östersjön har ökat och Ryssland uppträder provokativt och oprofessionellt. 
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I inledningen på perioden har Ryssland redan börjat förändras mot ett mer auktoritärt 

uppträdande med syfte att påvisa sin makt. Där en uppbyggnad och satsning på militär styrka 

sker över tiden. Europa köper stora delar av sin olja och naturgas från Ryssland vilket utpekas 

som en potentiell sårbarhet i händelse av konflikt. I mitten av undersökningsperioden utökar 

Ryssland sina påtryckningar på länder i Östeuropa när de närmar sig Europeiska unionen 

genom det Östliga partnerskapet. Det sker i form av demonstrativa militärövningar och 

utnyttjande av sitt energi- och handelsövertag. En energikabel läggs mellan Sverige och 

Litauen för att minska Baltikums energiberoende av Ryssland.  Ryssland visar sin ovilja till 

projektet genom påtryckningar och att störa det med krigsfartyg på plats. I slutet av perioden 

påvisas makten genom styrkedemonstrationer över Östersjön samt de allt större och mer 

komplexa militära övningar som genomförs, till exempel Zapad 2017.
136

 Krigen i Georgien 

2008 och Ukraina 2014 är två tydliga maktdemonstrationer till omvärlden. Dessa påvisar att 

när andra påtryckningsmedel som politik och ekonomisk makt inte räcker till så använder 

Ryssland militär makt för att uppnå politiska mål. 

Militära samarbeten, militära allianser och militär alliansfrihet 

I början på undersökningsperioden uttrycks det att Sverige är militärt alliansfritt men att ett 

Nato-medlemskap på sikt är naturligt. Retoriken kring att Sverige är militärt alliansfritt tonas 

ner mer och mer av den borgerliga regeringen och används i stort sett inte alls i slutet av 

mandatperioden, vilket kan tolkas som ett politiskt närmande till en militärallians. Retoriken 

ändras åter till att Sverige är militärt alliansfritt vid regeringsskiftet 2014 och är ett fundament 

i den svenska identiteten. Den militära alliansfriheten anges vara baserad på en grundlig 

omvärldsanalys. De militära samarbetena utvecklas och fördjupas stegvis under perioden från 

att vara mer av karaktären kostnadsbesparande till att innefatta operativ planering och 

värdlandsavtal. Där det nordiska samarbetet är det viktigaste tillsammans med samarbete 

inom Östersjöregion med ett geografiskt nära perspektiv. Samarbetet med Nato fortsätter att 

utvecklas och leder till ett förnyat partnerskap och det strategiskt viktiga samarbetet med USA 

fördjupas. Den transatlantiska länken betonas alltmer i den politiska retoriken. De militära 

samarbetena är nödvändiga för att Sverige ska klara att värna om eget territorium. En 

utredning tillsätts för att analysera militära samarbeten och militära allianser men den får inte 

analysera alliansfriheten. De militära samarbetena syftar till handlingsfrihet och är 

förberedande. Flera av dem (Finland och avtalet om värdlandsstöd) innebär att det räcker med 

regeringsbeslut för att verkställa. 
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Solidaritetsförklaringar 

Sverige har uttryckt ett flertal solidaritetsförklaringar som inte innefattar några bindande 

försvarsförpliktelser. Dess innebörd har utvecklats efterhand. Inledningsvis var tolkningen att 

påvisa en vilja att agera. Därefter förändrades det till att det är svårt att förhålla sig neutralt 

om ett annat nordiskt eller Europeiskt land hotas. Efter den nordiska solidaritetsförklaringen 

2011 ändrades tolkningen till att ett angrepp på ett nordiskt land skulle påverka eller involvera 

Sverige och därför skulle militärt stöd kunna lämnas. Tolkningen förändrades slutligen till att 

Sverige inte skulle förhålla sig passivt om ett annat nordiskt eller Europeiskt land utsattes för 

hot eller angrepp. Stöd ska kunna lämnas civilt som militärt. Sverige förväntar sig att få 

samma stöd tillbaka. USA har solidariskt och tydligt förklarat att Sverige är okränkbar mark. 

Försvaret 

Den politiska synen av försvaret var inledningsvis att försvaret av Sverige hanterades på 

avstånd genom militära internationella insatser varvid det satsades ekonomiska medel och de 

internationella insatserna utökades. Ett uppvaknande efter Georgienkrisen ledde till att 

försvaret behövde en ny inriktning och egen kapacitet måste finnas. Försvaret utvecklades till 

ett närområdes och Östersjöperspektiv vilket innebar skapandet av ett anställt försvar, då 

värnpliktig personal inte får användas utomlands. Ukrainakrisen accelererade återtagandet av 

den nationella försvarsförmågan. Försvaret utvecklas därefter till att solidariskt kunna 

försvara tillsammans med andra där ett militärt stöd ska kunna lämnas eller tas emot såväl på 

eget eller annan nations territorium. Vilket kräver gemensamma övningar för att samarbete 

ska fungera samt för att skapa förmåga. Utöver förmågeskapandet ger det säkerhetspolitiska 

signaler om att Sverige satsar på nationellt försvar och att Sverige menar allvar med 

solidaritetsförklaringarna. 

Säkerhet 

Synen på hur svensk säkerhet skapas har över tiden präglats av att det görs tillsammans med 

andra länder och organisationer men hur det görs har förändrats. Inledningsvis skapades det 

genom deltagande vid militära internationella insatser och genom ett enad och utvidgad 

Europeisk union, där Nato är en viktig faktor för säkerheten i Europa. Därefter utvecklades 

det till ett mer regionalt perspektiv där samarbetet inom Norden och Östersjöregionen blev de 

viktigaste säkerhetsskapande samarbetena. Mot slutet utvecklas synen till att samverkan med 

andra är en hörnsten i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Ett ömsesidigt beroende 

skapar säkerhet såväl i Europa som i Norden.  
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Kärnvapen 

Den svenska synen på kärnvapen har över hela perioden varit tydlig i ställningstagandet för 

nedrustning. Retoriken har marginellt förändrats från ”Vårt mål förblir en värld utan 

kärnvapen”
137

 till ”Alla kärnvapen måste avskaffas.”
138

 Den rödgröna regeringen har dock 

mer aktivt engagerat sig i frågan, bland annat genom att jobba aktivt med ickespridningsavtal 

och vara drivande i Förenta nationernas konvention för förbud mot kärnvapen. 

5.2 Förklarande analys 

I detta avsnitt kommer vi pröva våra tre hypoteser som förklaringsmodeller i tur och ordning i 

tre underavsnitt.  

5.2.1 Balansering av makt 

Enligt denna teori borde Sverige söka sig till ett allianssamarbete om en ökande rysk makt och 

maktutövandet skapat obalans i vårt närområde. Men att den totala ryska makten skulle ha 

ökat under perioden uttrycks inte tydligt i det empiriska underlaget. Däremot är det tydligt att 

Ryssland i allt högre grad använder maktpolitik mot sina grannar.   

Det ryska ekonomiska systemet beskrivs tidigt som ett hårt skal men med mjuk mage. Den 

ryska militära upprustningen kompenseras så att säga av ekonomiska och sociala problem, 

som framställs som svaghet i rysk makt. Men samtidigt konstateras att många västeuropeiska 

länder fortsätter att skära ner på sina försvarsmakter vilket blir en tilltagande maktobalans 

mellan öst och väst
139

 Att Europeiska unionen också köper stora delar av sin naturgas och olja 

från Ryssland, utgör en potentiell påtryckningsmöjlighet därmed en ojämn maktbalans.
140

 

Militärt sker en tydlig maktökning hos Ryssland. År 2015 beskriver försvarsministern det. 

Vi kan konstatera att även i den nedåtgående ekonomin prioriteras det ryska 

försvaret fortsatt högt […] Den handlar om att demonstrera militär förmåga och 

att för omvärlden markera tröskelförmåga, det vill säga att ge ett tydligt besked 

om det finns militär kapacitet att möta eventuella angrepp. Men också att, mot 

bakgrund av annekteringen av Krim och inblandningen i Ukraina, tydliggöra att 

det finns kraft för offensiva operationer.
141
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Den militära kapaciteten är en vital maktresurs som prioriteras högt. Den svenska 

slutsatsen blir maktbalansering genom fördjupade samarbeten.  

Sverige maktbalanserar framförallt genom Europeiska Unionen.  Carl Bildt anger två 

huvudinriktningar att hantera Ryssland. Det första är en Europeisk union som står starkt i en 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, det andra är ett starkare nordiskt samarbete.
142

 Det 

Östliga partnerskapet är ett sätt att motverka Rysslands aggressiva maktpolitik och utgör 

därmed en maktbalansering.  Ryssland, i sin tur utövar påtryckningar mot sina grannländer för 

att påvisa sin makt och ovilja mot samarbetet.
143

 

Ett annat sätt att maktbalansera är Nordbalt-kabeln som ska upphäva baltländernas 

energiberoende av Ryssland. Det maktpolitiska syftet visas bland annat av att när 

försvarsminister Peter Hultqvist besöker Litauen 2015, är ett av besöksmålen just arbetet med 

elförbindelsen.
144

 Efter den ryska annekteringen av Krim och inblandningen i Ukraina så har 

även ekonomiska sanktioner riktats mot Ryssland genom Europeiska unionen.
145

  

Det är tydligt att Sverige ser att vi har störst maktpolitiska möjligheter genom politiskt 

samarbete. En Europeisk union med en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik är det främsta 

verktyget för vår säkerhet, även om den rödgröna regeringen även lyfter fram bland annat 

Förenta nationerna som en annan aktör.
146

  

Denna hypotes kan inte förklara Sveriges agerande. Sverige har inte ingått någon allians trots 

att den ryska militärmakten ökat kraftigt och maktutövningen mot andra länder har blivit 

aggressivare. Maktbalansering har blivit vanligare, men då främst genom Europeiska unionen 

som politisk aktör. Sverige har snarare uttryckt oro för ökat hot än makt.  

5.2.2 Balansering av hot 

Enligt vår hypotes så skulle ett ökande hot framkalla en anslutning till en militär allians. Vi 

har i vår deskriptiva analys visat att Sverige under perioden upplevt en tydlig ökning av hotet 

från Ryssland.  
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En hotbalansering påbörjas genom Nordiska solidaritetsdeklarationen, och Lissabon-

fördraget.
147

 I början betonas dock att eventuellt stöd till andra inte är förpliktigande, eller i 

varje fall inte behöver betyda militära medel.  

Efter det ryska angreppet på Krim 2014 upprepas ofta det aggressiva ryska uppträdandet som 

en anledning till ökade försvarssatsningar och närmare militära samarbeten.
148

 Politikerna är 

mycket tydliga med att vår säkerhet ska byggas med andra och att samarbetena ska fördjupas. 

De största är avtalet om värdlandsstöd med Nato och de bilaterala försvarssamarbetena med 

Finland och USA. Att USA:s vicepresident och försvarsminister uttrycker att de inte kommer 

att förhålla sig neutrala om Sverige angrips är i princip ensidiga försvarsgarantier, vilket får 

anses som ett solklart närmande mellan USA och Sverige.
149

 Avtalen får ytterligare tyngd i att 

de bekräftas med samövningar på svensk mark.  

Genom att inleda en rad militära samarbeten, försöker Sverige balansera det ryska hotet. 

Utifrån vår hothypotes skulle man kunna se det som steg på vägen mot fullskalig allians. Om 

det är syftet så vore det rimligt att tydligt deklarera vikten av samarbetena för att skapa den 

önskade balanseringseffekten. Ändå är Sverige väldigt angelägna att fortsätta uttrycka 

alliansfriheten. Samma dag som regeringens särskilde utredare presenterar sin rapport om 

internationella säkerhetssamarbeten,
150

 publicerar utrikes- och försvarsministern en 

debattartikel där de i förväg fastställer vår alliansfrihet. I artikeln slås det ryska hotet fast, 

samt att en förändring i den svenska säkerhetspolitiska linjen skulle leda till instabilitet och 

osäkerhet i vår del av Europa.
151

 

Vi kan se att Sverige försöker balansera det ökande hotet, både med viss effektökning av det 

egna försvaret och ökat försvarssamarbete. Men den svenska viljan att kvarhålla sin 

alliansfrihet går inte att förklara med vår hotbalanshypotes. 

5.2.3 Perception av en lyckad utrikes- och säkerhetspolitik 

Enligt vår tredje hypotes skulle Sveriges utrikespolitik styras av en självuppfattning, 

perception, av vår alliansfrihet som en unik, framgångsrik väg.  
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I 2008 års utrikesdeklaration så uttrycks den svenska alliansfriheten tydligt. Därefter sker det 

under den borgerliga perioden en nedtoning av alliansfriheten samtidigt som de internationella 

samarbetena som beskrivits tidigare, börjar få en annan karaktär. Tendensen är att balansera 

det nya hotet med några steg i riktning mot allians. 

En paradox blir däremot tydlig 2014, efter Rysslands annektering av Krim och vårt byte av 

regering. Nu är den deklarerade uppfattningen av Ryssland som ett hot och en aggressiv 

granne väldigt tydlig.
152

 Sverige deklarerar lika tydligt vår vilja att både förstärka egen 

försvarsförmåga och vidareutveckla våra militära samarbeten. Här följer två exempel på 

betoningen av samarbeten. Försvarsminister Hultqvist skriver 2015 att den nya situationen 

dels kräver egen militär kapacitet, men som ska ”...kombineras med ett utvecklat samarbete 

med andra länder och organisationer. Annars klarar vi inte att leva upp till vår grundläggande 

folkrättsliga skyldighet, nämligen att värna vårt territorium. ”
153

 Att Sverige samarbetar med 

andra är alltså ett kritiskt fundament för vår säkerhet! Utrikesministern uttrycker också 2017 

med bestämdhet att vår solidaritetsförklaring innebär att vi inte kommer förhålla oss 

passiva.
154

  

Samtidigt är man lika tydlig i försvaret av alliansfriheten. Det presenteras flera återkommande 

motiv. Ett är att Sverige äger handlingsfrihet att i varje situation agera på det sätt som bäst 

gagnar avspänning.
155

 Ett annat återkommande argument är att den fasta inställningen och 

alliansfriheten skänker stabilitet till regionen.
156

 Här finns två motsägelser i resonemangen. 

Dels att förbehålla sig rätten att göra som vi vill när vi vill, och dels anse sig vara en 

stabiliserande kraft med sin politik. Dessutom ligger det motsägelse i att vilja ha nämnda 

handlingsfrihet och att uttrycka solidaritetsförklaringar. I försvarsminister Hultqvists 

debattartikel Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas framgår tydligt 

förekomsten av motsägelser mellan samarbete och stabiliteten i vår alliansfrihet. Där 

konstateras det att den transatlantiska länken är avgörande för Europas säkerhet och bör 

stärkas, och att samövning gör:  
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…den säkerhetspolitiska signalen tydlig genom att olika länder markerar 

samhörighet. […] Vi vill inte bidra till att påverka säkerhetsordningen i vår del av 

Europa genom att i tvära kast lägga om Sveriges säkerhetspolitiska doktriner […]Vi 

har valt en samarbetslinje och inte en medlemslinje i förhållande till Nato.
157

  

Här betonas fördelarna med en allians, för att direkt motsägas. Slutligen fastställs den valda 

linjen utan att fördelarna motiveras. 

Sverige kommer med våra deklarationer att ha mycket svårt att göra något annat än att spela 

en aktiv roll vid en konflikt i vår region. Därmed faller argumentationen om handlingsfrihet. 

Sverige är också tydlig med våra avsikter att bidra, vi förbereder oss och tränar med Nato, för 

att möjliggöra gruppering och krigföring tillsammans. Därmed faller också argumenten för att 

vår alliansfrihet skulle bidra med stabilitet. Vi uttrycker också att vi förväntar oss att andra 

hjälper oss vid behov, men vi väljer bort alliansens försvarsgarantier. De rationella skälen för 

att stå utanför är inte uppenbara. 

Man får ett intryck av att alliansfriheten är en självklarhet som inte behöver ifrågasättas. Det 

visar sig också med den tidigare nämnda offentliga utredning
158

 som genomfördes 2015-2016 

i syfte att analysera för- och nackdelar med olika medlemskap och samarbeten inom det 

försvars- och säkerhetspolitiska området. I direktiven uttrycks särskilt att ” Analysen ska inte 

utvärdera den militära alliansfriheten.”
159

 Den ligger utom analys, trots syftet med 

utredningen. Varför anges inte. 

Men man kan också se en annan drivkraft i politiken. Nu syns en ambition att spela en större 

roll än att delta i balansering mellan olika makter. I utrikesdeklarationen från 2015 då den 

rödgröna regeringen tagit över så trycks betydligt hårdare på FN som aktör och på vikten av 

arbete för avspänning.  

Det är regeringens fasta vilja att Sverige, i en orolig tid, ska ta globalt ansvar 

genom att vara en stark röst i världen. För frihet, fred och mänskliga rättigheter. 

För demokrati, jämlikhet och solidaritet.
160
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Månaden innan på Folk och Försvars rikskonferens så är Margot Wallström ännu tydligare:  

…ett Sverige som fattar sina egna grundläggande säkerhetspolitiska beslut. Vi 

är för ett Sverige som kan driva en mer självständig linje i olika internationella 

frågor, ett Sverige som har givits och kan ta en särskild roll, inte minst kring 

konfliktlösning och nedrustning.
161

 

Vad som menas med att vi givits en särskild roll förtydligas inte. Men att vi anses ha en stor 

och viktig roll att fylla är tydligt. Att man uppfattar det som mer än en självbild framgår också 

i 2017 års utrikesdeklaration. ”Att vi invaldes med så bred marginal i FN:s säkerhetsråd var 

ett kvitto på regeringens globala politik.”
162

 Ett bindande till en allians uttrycks indirekt som 

en begränsning av möjligheten att utgöra en global aktör i form av medlare och fredsmäklare. 

Samma bevekelsegrunder kan ligga bakom Sveriges tydliga vilja att vara drivande i att 

minska den globala kärnvapenarsenalen. Politiken är tydlig hos båda regeringarna, men 

Margot Wallström anger specifikt vårt arbete mot kärnvapen som en anledning till att inte 

söka Nato-medlemskap.
163

 Den nuvarande regeringen hade dock uppenbarligen inte värderat 

hur en svensk nedrustningspolitik kunde krocka med Nato-samarbete när Sverige var 

pådrivande i arbetet med Förenta nationernas konvention för förbud mot kärnvapen.  Detta 

påpekades dock tydligt av bland annat USA.
164

 Det går inte att indirekt förlita sig på Natos 

försvarsgarantier och samtidigt undergräva dem.  

Vi kan konstatera en tydlig motsägelse mellan våra militära samarbeten och den uttryckta 

handlingsfrihet och stabilitet som alliansfrihet sägs ge oss. Vi kan inte se underbyggnad i de 

argumenten när vi tittar på vår säkerhet. Handlingsfrihet handlar snarare om att kunna föra en 

självständig global politik. Vi har också visat att regeringen ser alliansfriheten som en 

självklar utgångspunkt som man inte gärna granskar. Vi har också visat en möjlig orsak i de 

visioner om att spela en oberoende, global roll som vi anser att vi en gång gjorde. Det får oss 

att dra slutsatsen att vår alliansfrihet är en viktig del av perceptionen av en framgångsrik 

utrikes- och säkerhetspolitik.  
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5.3 Diskussion 

Realistiska teorier är bra för att förklara relationen mellan stater, inte minst i en mer hotfull 

värld, men de mäter inte en stats samtliga bevekelsegrunder och har därmed sina 

begränsningar. Johnsons perceptionsteori kompletterar realismen, och vi anser att den är väl 

tillämpbar även för granskning av alliansbildningar. Vi kan se att alla tre hypoteser till del kan 

utgöra förklaringsmodeller. Maktteorin är svårast att finna stöd för. Men det är intressant att 

se att Sverige aktivt har maktbalanserat genom en allians, nämligen den ekonomiska och 

säkerhetspolitiska alliansen Europeiska unionen. Militärt har den ryska makten klart ökat men 

ingen balansering genom militär allians har skett.  

Vid prövande av hothypotesen framstår den största motsägelsen. Ett ökat hot, i form av både 

rysk förmåga och aggression. Det framgår att Sverige är beroende av militära samarbeten för 

att kompensera för en otillräcklig militär förmåga. Det framgår också att regeringen är 

medveten om bådadera. Ändå är Sverige ovilligt att släppa den deklarerade alliansfriheten i 

utbyte mot försvarsgarantier. Varför? 

För att Sverige fortfarande har en vilja att spela en fristående global roll för medling, 

nedrustning och mänskliga rättigheter. En roll som kan krocka med medlemskap i en allians. 

När regeringen talar om handlingsfrihet så är det inte regionalt för att lösa en kris i 

östersjöområdet det är tillämpbart, utan det är tydligt att det är en global handlingsfrihet som 

regeringen önskar sig. Vi uppfattar att politikerna har en klar bild av den säkerhetspolitiska 

situationen, men en lika bestämd uppfattning om alliansfrihet oavsett argument.  

Men kan det inte vara så att regeringen faktiskt tror på vad de säger? Att Sverige och världen 

tjänar bäst på ett globalt ansvarstagande av Sverige? Det är helt säkert så, det är rimligt att tro 

och inget i empirin motsäger det. Men det är just att viljan är så stark så att vi anser att den 

undantrycker rimliga argument över att den globala politiken går ut över den nationella 

säkerhetspolitiken. Det är också tydligt att det finns en ovilja att problematisera eller granska 

alliansfriheten. Detta tillsammans med att argumenten för alliansfrihet ur ett regionalt 

perspektiv tenderar att motsäga sig gör att vi inte tror att det är resultatet av en analys, utan 

utgångspunkten. Det är detta som är skillnaden mellan en åsikt och en grundläggande 

perception. 

Med ett par decennier med avspänning i världen har Sverige sakta luckrat upp sin neutralitet 

till förmån för att kunna deltaga i det fredsfrämjande arbetet tillsammans med andra. När 

omvärldsläget återigen vänder mot en hotfullare situation så tenderar perceptionen av den 
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gamla framgångsrika modellen att färga omvärldsanalysen. Här finns tydliga likheter med 

Olof Palmes aktiva utrikespolitik. Det finns anledning att tro att den bild av framgångsrik 

utrikespolitik som våra regeringsmedlemmar växt upp med har påverkat dem i form av 

grundläggande inställningar. Ambitionen att spela samma roll som man uppfattar att vi en 

gång gjort, får vara modellen för en ny, annorlunda situation. 

6 RESULTAT OCH SLUTSATSER 

6.1 Resultat 

Hur har svensk syn på militära samarbeten och allianser i utrikes- och säkerhetspolitiken 

utvecklats i perioden 2008-2017? Den svenska säkerheten har gått från militärt deltagande i 

internationella insatser till att tillsammans med andra bygga säkerheten nationellt eller 

regionalt. Denna utveckling stöds av att militära samarbeten har förändrats från att vara ett 

fåtal till antalet med ambitionen att vara kostnadsbesparande till vara ett flertal olika både bi- 

och multilaterala samarbeten med försvarsambitioner som bygger på ömsesidiga beroenden. 

Där beroendet kan vara skydd som Sverige och Finland behöver men kan lika gärna vara 

upplåtande av terräng som Nato och USA behöver. Att gruppera förband från Natoländer för 

krigsuppgifter på svensk mark hade varit omöjligt 2008. Samarbeten beskrivs tydligt som en 

vital del av vår säkerhetspolitik. För att förstärka samarbetena har ett flertal 

solidaritetsförklaringar deklarerats. Den deklarerade uttolkningen har gått från en 

viljeinriktning att hjälpa till, till att fullt ut uttrycka att man inte kommer förhålla sig passiv 

om en kris eller angrepp skulle drabba ett annat Nordiskt eller Europeiskt land. Sverige 

förväntar sig samma stöd av andra. De militära samarbetena är försvarsförberedande och 

riksdagsbeslut är redan fattade vilket innebär att det räcker med ett regeringsbeslut för att 

kunna stödja eller få stöd enligt avtalen. Det som var viljeinriktningar för tio år sedan är idag 

förberett juridiskt, avtalsmässigt och förövat tillsammans!  

Den svenska synen på militära allianser har under den borgerliga perioden utvecklats från 

tydligt alliansfri till att uttrycket Sverige är militärt alliansfritt användes väldigt begränsat. 

Istället nämner försvarsministern att ett Nato-medlemskap på sikt är naturligt för moderaterna. 

Vid regeringsskiftet 2014 återtog den socialdemokratiska regeringen åter retoriken att Sverige 

är militärt alliansfritt. Sverige vill dock åtnjuta den säkerhet som en militär allians innebär 

men deklarerar alliansfrihet med motivet att detta ger handlingsfrihet. En handlingsfrihet som 

sträcker sig till att kunna gömma sig bakom begreppet militära samarbeten där vi bara är ett 
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regeringsbeslut ifrån att stödja ett annat land vid angrepp. I praktiken inte röra den politiskt 

känsliga frågan kring alliansfrihet och skjuta upp beslutet till fullbordat faktum. 

Hur förklaras då Sveriges officiella och strikta militära alliansfrihet samt å andra sidan 

Sveriges ökade militära samarbeten? Det är tydligt att den svenska säkerhetspolitiken alltmer 

har präglats av ett realistiskt balanstänkande, både avseende makt och hot. Det är där vi finner 

syftet till de militära samarbeten som de numera är utformade. Maktpolitiskt så agerar Sverige 

faktiskt genom en politisk allians, nämligen Europeiska unionen. Härigenom anser sig Sverige 

ha störst möjligheter att nå påverkan och uppnå balans.   

Men för att förklara den förda allianspolitiken så finner vi störst förklaringsvärde i vår tredje 

hypotes. Sverige har en gammal självbild av en fristående global aktör som förde en tredje 

vägens politik mellan stormaktsblocken. Denna självbild har i nuvarande regerings 

argumentation blivit en utgångspunkt för säkerhetspolitiska överväganden. Den militära 

alliansfriheten är en viktig del av denna självbild. När denna ambition ställs mot en ny 

säkerhetspolitisk situation så är Sverige inte berett att ompröva den, utan argumentationen blir 

motsägelsefull.  

Sverige har med sina militära samarbeten lämnat den gamla neutraliteten långt bakom sig. 

Dock gör farhågan att tappa sin globala handlingsfrihet och sin oberoende röst i världen att 

Sverige gärna ingår militära samarbeten, men fortsätter kalla sig alliansfria.  

6.2 Slutsatser 

Vår slutsats är att:   

- Vår deklarerade alliansfrihet främst är en perception av en framgångsrik utrikes- och 

säkerhetspolitik.  

 

Vi lovade i inledningen att utifrån en djupare förståelse försöka förutsäga vilka vägval som 

kommer göras i framtiden. Därför formulerar vi nu några slutsatser med stöd i vårt resultat  

- Så länge hotbilden kvarstår kommer Sverige att fortsätta ingå i militära samarbeten.  

- Om hoten ökar kommer samarbetena bli än mer omfattande. 

- Sverige kommer att fortsätta att bedriva en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik genom 

Europeiska unionen.  

- Med nuvarande regering kommer Sverige att hålla fast vid alliansfriheten. 
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7 REFLEKTIONER 

Under 2018 har utvecklingen fortsatt i känd riktning. I april presenterades en utredning om 

nödvändiga juridiska förändringar för Svensk-finskt samarbete, för bland annat strid på 

varandras territorium. I början av maj träffades Sveriges, Finlands och USA:s 

försvarsministrar och undertecknade ännu en avsiktsförklaring om tätare samarbete. 

En naturlig fråga att ställa sig är givetvis: -Är vi att betrakta som alliansfria, egentligen? 

Med den argumentation som tidigare förts i analysen så saknas formellt egentligen bara en 

faktor, nämligen bindande försvarsgarantier. Vi har ingått ett flertal militära samarbeten och 

själva deklarerat att vi inte kommer förhålla oss passiva. USA uttrycker sig om oss som en 

partner, och det är tveksamt om Ryssland ser oss på något annat sätt. Ur den synvinkeln tror 

vi att den deklarerade alliansfriheten, åtminstone säkerhetspolitiskt i vår region, är obsolet.  

En påverkansfaktor på vår förda utrikespolitik är givetvis inrikespolitiken och de olika 

uppfattningar som riksdagspartierna har. Det är en faktor vi inte har undersökt, men vi 

konstaterade i analysen att den borgerliga regeringen mot slutet tonade ner den deklarerade 

alliansfriheten. Det är rimligt att tro att med en fortsatt borgerlig regering så hade Sverige fört 

en tydligare politik mot ett Nato-medlemskap. 

En annan påverkansfaktor som vi inte undersökt är den svenska opinionen. Den alliansfria 

politiken har ett långt och brett stöd i opinionsundersökningar. Att överge nuvarande politik 

hade kunnat innebära en högljudd inrikespolitisk debatt, som utifrån vår förförståelse blivit 

störst på den rödgröna opinionshalvan. Det kan också vara en orsak till de små stegens 

förändringar i våra samarbeten, istället för tydligare ta ett steg in i en allians. Inrikespolitiskt 

är det en skicklig balansgång.    

Vi kan konstatera att Europeiska unionen uppfattas som en mycket viktig del av Sveriges 

utrikes- och säkerhetspolitik. Det är tydligt i texten att båda regeringarna har en bredare syn 

på säkerhet än vad som kan mätas med realistiska teorier. Båda regeringarna betonar 

avspänning och fred som önskvärda slutmål med vår förda politik, och handelssamarbete och 

dialog som metoder för att nå dit. Även samarbetet med Förenta nationerna lyfts fram, inte 

minst av den senare regeringen. För att analysera det perspektivet så bör man komplettera 

analysen med andra teorier. Detta ligger dock utanför vår uppsats och får vara ett tips till 

fortsatt forskning. 
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Till framtida forskning och för att utveckla den undersökning som vi gjort uppfattar vi att ett 

inrikespolitiskt perspektiv och ett perspektiv med det vidgade säkerhetsbegreppet är intressant 

att analysera. Vidare är det intressant att sträcka ut undersökningsperioden med en startpunkt 

vid ”murens fall” 1989. Där vi lämnar neutralitetspolitiken bakom oss och inleder nuvarande 

period med solidaritetspolitiken och militära samarbeten. 

Teoretiskt kan man dra paralleller med Walts principer runt alliansbildning.
165

 Att en stat helst 

allierar sig med länder som är någorlunda lika i storlek, och med likartade förutsättningar. Det 

kan förklara vårt tidiga intresse för ett nordiskt samarbete, och vårt över tiden allt djupare 

samarbete med Finland. Enligt teorin skulle detta vara mer tilltalande än att kliva in i Nato 

med stora medlemmar som USA, Storbritannien och Frankrike, och mer olikartade som 

Turkiet. När andra nordiska stater inte haft lika djupa ambitioner som Sverige med Nordefco, 

så har Sverige föredragit bilateralt samarbete med USA framför Nato. Nästan lika stora 

försvarsgarantier men med upplevd politisk handlingsfrihet, framför en allians med ännu fler 

viljor och ett kollektivt ansvar för de beslut och insatser som görs inom organisationens ram. 

Även Sveriges bilaterala partnerskap med USA går att betrakta ur ett teoretiskt perspektiv. 

Stephen Walt har i sin hotbalansteori även formulerat hypoteser avseende beroendeställning 

mellan parter i en alliansbildning. Ju större skillnaden i kapacitet är, och ju mer hjälp som går 

från en part till den andra i en allians, ju större blir beroendet för mottagaren. På samma sätt 

ger att ju större monopolet på resursen är (i det här fallet militär kapacitet), ju större blir 

beroendet.
166

 Det är inte svårt att se att ett partnerskap mellan ett militärt svagt Sverige och 

USA inte är en pakt mellan likvärdiga parter. Det är ur den synvinkeln viktigt att vi balanserar 

med flera metoder, för att undvika att bli alltför beroende av USA. USA är en global aktör. Är 

de engagerade i en konflikt på annat håll är det inte säkert att hjälpen kommer. Å andra sidan 

är beroendet ömsesidigt. Om USA behöver möta ett ryskt hot mot Nato-länderna i Baltikum 

och Östersjöområdet skulle det kunna resultera i politiskt tvång att gruppera på svensk mark.  

                                                 
165

 Waltz, Theory of international politics, s.1ff 
166

 Walt, Origins of Alliances, s.1ff 
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