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Abstract 

 

 

On February 26th, 2016, the Swedish Government submitted a request for legal advice to the 

Council on Legislation, which contained proposals for four different legislative amendments 

enabling closer military cooperation with organizations such as NATO. According to the 

government, this was necessary in order to be able to fulfill the Memorandum of 

Understanding on host country support, which allowed for the largest military defense 

exercise in more than two decades in Sweden to take place. Aurora 17 was conducted with 

over 19,000 participants aiming at strengthening Sweden's military defense capabilities, 

together with the other Nordic countries and NATO-affiliated countries such as the United 

States and France. The purpose of the exercise was to strengthen Sweden’s capabilities to 

withstand possible attacks. The four legislative amendments made to enable the Memorandum 

of Understanding were changes for immunity and privileges, duty-free, traffic damage law 

and the law of protection. Using a rational choice perspective, rational choice institutionalism, 

these legislative changes have been analyzed. Based on the view of cooperation and the view 

of logic of consequences, this study has been able to demonstrate a changed attitude to 

Swedish military cooperation with NATO. The study has not had the purpose of explaining 

Sweden as a future NATO country, but the changed attitude shows that the preparations 

would be easier if that day should come. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

Mot bakgrund att det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats behöver den svenska 

försvarsförmågan stärkas och att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med andra länder 

bör fördjupas. Sverige bygger säkerhet och stabilitet tillsammans med andra länder och organisationer. 

Eftersom Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd måste detta också övas. Försvarsmakten 

behöver kunna ta emot militära förband från andra nationer och stödja dessa med exempelvis skydd och 

underhåll. Det är sådana arrangemang som kommer att övas med förband från andra länder under Aurora 

17 (Regeringen, 2017-09-11). 

Så löd uttalandet från regeringen den 11 september 2017. Det gjordes i samband med den 

omtalade militärövningen Aurora 17 som har beskrivits som den största militära övningen på 

svensk mark på mer än två decennier. Det intressanta med övningen är inte nödvändigtvis 

dess storlek utan framförallt om att Sverige inte ensamt deltog utan att den genomfördes i 

samspel med flera Nato-länder som USA, Frankrike, baltiska samt de nordiskaländerna. Med 

över 19 000 män och kvinnor som deltog skulle försvaret försöka uppnå syftet med övningen, 

dvs. att öka det svenska försvarets förmåga att svara på angrepp mot Sverige. Regeringen 

hänvisar till Europas förändrade säkerhetsläge som en orsak till att utökade samarbeten med 

andra länder behövs, och man förklarade även att Sverige måste kunna ta emot andra länders 

militära förband samt hjälpa dessa med olika underhåll och skydd (Regeringen, 2017). 

För att dessa samarbeten ska kunna utvecklas föreslog regeringen ett antal förslag på 

lagändringar som trädde kraft i juli 2016, dessa skulle underlätta förutsättningarna för 

Natotrupper att kunna öva och befinna på svenskt territorium. I denna studie analyseras 

lagändringarnas innebörd för att försöka förstå varför dessa har setts som nödvändiga.  

Den militära alliansfriheten i Sverige kvarstår än idag, men ett utökat samarbete med Nato 

som innebär att olika lagändringar beslutats i riksdagen, kan ses som inkrementella 

förändringar mot samarbete. Lagändringarna i sig kan tolkas som att Sverige och Nato ökar 

sin kännedom om hur den andre aktören egentligen arbetar. Det ger lärande 

informationsförbättringar om sin samarbetspartner vilket i sin tur skapar förutsättningar för 

förändringar på sikt. Som icke-medlem i försvarsalliansen Nato har Sverige inom ramen för 

samförståndsavtalet om värdlandsstöd från 2014 gjort omfattande ekonomiska uppoffringar 
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för att tillmötesgå Nato. Detta tar sig bland annat uttryck i immunitet och privilegier ifråga om 

inkomstskatt. Givet att det inte föreligger ett akut hot mot Sverige och givet landets långa 

tradition av alliansfrihet, är denna utveckling i svensk säkerhetspolitik förbryllande. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att analysera lagförändringarna i samband med Aurora 17 för att se 

vilka förändringar som görs och vilken riktning de pekar åt. För att uppnå syftet väljer jag att 

analysera regeringens syn på lagrådsremissen ifrån 2016 utifrån ett rational choice perspektiv, 

rational choice institutionalism. Det är specifikt synen på samarbete samt konsekvenslogik 

som vägleder denna studie och bidrar till att besvara frågeställningen. 

1.3 Frågeställning  

 

• Varför har Sverige gjort sådana omfattande ekonomiska uppoffringar för att 

tillmötesgå Nato?  

Denna frågeställning besvaras genom att undersöka hur rational choice institutionalism ser på 

lagändringarna utifrån samarbete och konsekvenslogik. 

1.4 Disposition  

Arbetets upplägg ser ut på följande vis: 

Kapitel 2 behandlar tidigare forskning inom ämnet samt vad denna studie kan bidra med 

Kapitel 3 är teorikapitlet som främst fokuserar på de utmärkande dragen för rational choice 

institutionalisms syn på samarbete och konsekvenslogik. 

Kapitel 4 är metod och materialkapitlet som förklarar materialet för arbetet och vilket 

tillvägagångssätt som används för analysen. 

Kapitel 5 är ett bakgrundskapitel om Sveriges historiska förhållning till alliansfriheten och 

relationen med Nato, bakomliggande orsaken till Aurora 17 samt Lagrådets relevans för de 

föreslagna lagändringarna. 
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Kapitel 6 består av en redogörelse för lagändringarna genom regeringens 

författningskommentarer, samt delanalyser för varje lag som kopplas till synen på samarbete 

och konsekvenslogik.  

Kapitel 7 innehåller en slutsats om lagändringarnas innebörd och Sveriges hållning till Nato.  
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2. Tidigare forskning  

 

Eftersom samförståndsavtalet om värdlandsstöd godkändes i riksdagen under 2016 är det ett 

relativt nytt forskningsområde. Aurora 17 som militärövning saknar också några större 

forskningsstudier. Däremot finns ett arbete som granskar propositionen om 

samförståndsavtalet om värdlandsstöd, gjord av Jonathan Eng och Aina Boris. Detta syftade 

till att granska samförståndsavtalet utifrån ett kritiskt feministiskt perspektiv genom att se hur 

det säkerhetspolitiska resonemanget i Sverige sett ut (Eng & Boris, 2016:2). Till skillnad från 

detta arbete är alltså inte lagändringarna lika relevanta samtidigt som man använder ett helt 

annat teoretiskt perspektiv för att granska propositionen om samförståndsavtalet om 

värdlandsstöd. I Engs och Boris studie har det varit ett större fokus på samförståndsavtalet på 

grund av regeringens uttalade feministiska utrikespolitik, därav valet av teori (Eng & Boris, 

2016:4).  

 

Det går givetvis att diskutera huruvida forskningsarbeten om alliansfriheten borde ses som 

tidigare forskning inom samma område. Som Eng och Boris påpekar har forskningen kring 

Sveriges försvars-och säkerhetspolitik samt relationen till Nato oftast handlat om synen på 

militär alliansfrihet och ett eventuellt Natomedlemskap (Eng & Boris, 2016:3). Denna studie 

syftar dock inte till att se om Sverige har gett upp sin militära alliansfrihet utan undersöker 

huruvida lagändringarna som gjorts för värdlandsstödet kan vara ett närmande mot Nato 

utifrån ett rational choice perspektiv, sett till synen på samarbete samt konsekvenslogik.  

 

I mitt teorikapitel nämns Shafagh Elhamis och Elin Nolins studie som diskuterat just rational 

choice institutionalism syn på samarbete och konsekvenslogik, men då utifrån Sveriges 

medverkande i Afghanistan. Den studien har varit av betydelse för detta arbete då 

samarbetssynen och konsekvenslogiken kunnat tillämpas även inom ramen för de 

lagändringar som regeringen beslutade om för värdlandsstödet.  

 

Ett Nato-samarbete kan ur ett rational choice-perspektiv ses som strategiskt viktigt för 

Sverige som har svårt att mäta sitt försvar med de större makterna. Oavsett om ett 

medlemskap är inom räckhåll eller inte menar Elhami och Nolin att utökat samarbete med 

Nato-länder är positivt utifrån ett rational choice perspektiv. Att vara en del av 

Natogemenskapen innebär att uppfylla vissa krav. Detta är nödvändigt för att se vilka stater 
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som är hängivna till organisationen och villiga att ”ge och ta” för att kunna garanteras militärt 

skydd från resten av medlemsländerna.  

 

Som Elhami och Nolin påpekar har stater förståelse för att ens insatser och beteende 

uppmärksammas av de övriga staterna, och rational choice skulle därmed se ett utökat militärt 

samarbete på svensk mark som ett sätt för Sverige att visa större vilja för en koalition. Detta 

kan dock förstås tydligare om det verkligen skulle vara ett antagande att Sveriges mål med 

Aurora 17 är ett Nato-medlemskap, vilket inte min undersökning antar. Även om målet med 

Aurora 17 inte är att bli en fullständig Nato-medlem så skulle rational choice institutionalism 

se det som positivt för Sveriges intressen att ha en bra relation med försvarspakten eftersom 

det ger fler handlingsalternativ. Enligt rational choice institutionalism innebär fler alternativ 

fler möjligheter för nyttomaximering. (Elhami & Nolin, 2009:13F). 

 

”Luckan” i den tidigare forskningen har handlat om att lagändringarna som föreslogs i 

lagrådsremissen inte har något större forskningsarbete bakom sig. Dessa ovannämnda studier 

har antingen undersökt en annan militär händelse utifrån rational choice institutionalism, eller 

granskat samförståndsavtalet utifrån en feministisk kritik till följd av det säkerhetspolitiska 

resonemanget som Sverige tidigare haft. Säkerligen finns det även tidigare forskning om 

alliansfriheten, men denna studie utgår som sagt inte ifrån att alliansfriheten är överspelad 

vilket inte bidrar till något större forskningsresultat inom just det området.   

 

Därmed anser jag att mitt bidrag till tidigare forskning kan vara att analysera de lagändringar 

som beslutades i riksdagen i samband med samförståndsavtalet om värdlandsstöd, och på så 

sätt undersöka varför Sverige har gått med på att göra så omfattande ekonomiska uppoffringar 

till Natos fördel. Synen på samarbete och konsekvenslogiken inom rational choice 

institutionalism ska förhoppningsvis förklara att dessa lagändringar kan ses som inkrementella 

förändringar som ökar chansen för en förändrad attityd till Nato på längre sikt.  

 

Som förslag på framtida forskning anser jag att kommande stora militärövningar i Sverige kan 

vara viktiga att analysera. Regeringen har meddelat att man ska hålla en totalförsvarsövning 

2020, vilket kommer kallas för Aurora 20. Både EU:s och Natos förband bjuds in vilket kan 

bli intressant att analysera om ytterligare lagändringar skulle komma att genomföras i 

samband med det (Regeringen, 2018-11-06).   
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3. Metod och material 

Jag anser att den mest effektiva metoden för denna undersökning är att analysera innehållet i 

lagrådsremissen som regeringen lade fram under 2016 för att kunna klubba igenom dessa 

lagändringar i riksdagen. Fokuset kommer ligga på att analysera dessa lagförslag med hjälp av 

en kvalitativ innehållsanalys, som förhoppningsvis ska visa en förändrad attityd av Sveriges 

syn på militärt samarbete med Natoländer.  

Att göra en kvalitativ innehållsanalys menar Peter Esaiasson är att välja det i innehållet som är 

av mest betydelse. Detta bör göras genom noggrann läsning av texten som helhet, olika delar 

och i den aktuella kontexten. Att välja kvalitativa innehållsanalyser framför kvantitativa har 

olika fördelar menar Esaiasson m.fl. En orsak är att det huvudsakliga i en text som bearbetas 

och forskaren behöver använda sig av, kan ses som något annat än resultatet av delarna. Det 

går att påstå att alla delar inte är lika viktiga utan vissa har mer betydelse för forskningens 

syfte. En annan viktig sak är att information som är av betydelse för forskningen kan vara 

”dolt under ytan” vilket kräver en intensiv läsning av texten. För att besvara de vanligaste 

frågorna som till exempel vad som är textens poäng, om poängens stöd finns i den eller hur 

man grundar sina slutsatser och argumenten som man använder för dessa, brukar repeterad 

läsning med både fokus och översikt vara det bästa tillvägagångssättet (Esaiasson m.fl., 

2012:210).  

När man pratar om textanalytiska frågeställningar brukar det nämnas två olika huvudtyper. 

Den ena huvudtypen handlar om att systematisera ett innehåll i en aktuell text samt den andra 

som kritiskt granskar innehållet i texten. Denna studie syftar till att systematisera 

undersökningen för att klassificera innehållet i en text vilket är den bästa metoder för detta 

arbete. En sammanfattande rubrik ska kunna placera tankeinnehållet (Esaiasson m.fl., 

2012:211). 

Att ha en beskrivande analys kallar Esaiasson m.fl. som en klassificering av verkligheten. Det 

brukar talas om teoretisk konstruktion som en analys formas i som jämförelsepunkt. Sådana 

hittas i undersökningar som är byggda på empiri, men det brukar nämnas att klassificerade 

analyser bygger på att en teoretisk konstruktion ska vara det huvudsakliga i undersökningen 

(Esaiasson m.fl., 2012:136–137).  En teorikonsumerande studie anser jag är bäst lämpat för 

denna studiet då det enligt Esaiasson m.fl. innebär att ett enskilt fall hamnar i fokus, med 
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redan existerande teorier och olika förklaringsfaktorer kan man då förklara vad som hänt i ett 

bestämt fall (Esaiasson m.fk., 2012:41). 

Matthew David och Carole D Sutton beskriver vikten av begreppet koder för att förklara vad 

kvalitativ innehållsanalys går ut på mer precist. Koder beskrivs som nyckelord, teman eller 

uttryck som motsvarar eller inte motsvarar faktiska termer i den text som analyseras. Att 

använda sig av kodning bidrar även till reducering, med det menas att man kan framhäva de 

relevanta textstyckena där central information återkommer. Som forskare kan man alltså 

fokusera på de områdena i ett innehåll som blir intressant för studien. Tack vare att man hittar 

olika mönster mellan textstycken som kan kodas för ett visst tema kan forskaren därmed 

pröva hållbarheten i olika förklaringar och beskrivningar, vilket är en form av reducering. På 

så sätt sammanfattar man en datainsamling som sedan kan användas i analysen. Kodning ses 

enligt David och Sutton som det vanligaste följande steget i försöket att sortera mängden data 

som sedan möjliggör ytterligare reduceringar i analysprocessen (David, Matthew & Sutton, 

Carole, 2016:271).  

Detta är ett arbetssätt som studien förhåller sig till. Regeringens lagrådsremiss är ett innehåll 

med 169 sidor och det är givet att alla sidor inte är lika relevanta för att tolka lagändringarnas 

innebörd. Det gäller att reducera innehållet i lagrådsremissen, vilket också är anledningen till 

varför regeringens författningskommentarer om lagändringarna samt en jämförelse mellan de 

gamla och nya lydelserna är centrala i analysen.  

3.1 Alternativ metod 

En alternativ metod för en studie inom liknande statsvetenskapliga område hade kunnat vara 

motivanalys. Hanna Skansholm förklarar i sitt arbete hur motivanalys kan användas som 

redskap för att förklara en handling till följd av ett särskilt motiv bakom handlingen. 

Förhoppningen är att en motivanalys ska hitta de motiv som blir förklaringen till att visst 

beslut (handlande). Skansholm refererar till en figur som visar de grundläggande stegen för en 

motivanalytisk metod. Det så kallade motivindikatorerna är empiriskt material man har och 

utifrån dessa kan en forskare bilda en inferens (slutledning) till motiven. Tanken är därmed att 

man kan hitta orsaker mellan ett motiv och en handling (Skansholm, 2013:8F).  

Detta är en alternativ metod som jag tror kan användas i liknande studier för att försöka få 

fram motiv bakom ett visst agerande som tex. Lagändringar. 
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3.2 Material 

 

Då denna undersökning syftar till att undersöka lagändringarna som ansågs viktiga för att 

uppfylla värdlandstödets villkor kommer regeringens lagrådsremiss från 2016 vara en central 

källa. Natos officiella uttalanden om relationen med Sverige är också tillgängligt för att förstå 

varför Aurora 17 har setts som nödvändigt. För att kunna skildra de relevanta aspekterna ur 

rational choice-teorin till denna undersökning har Guy Peters Institutional theory in political 

science, David Marsh och Gerry Stokers Theory and Methods in Political Science samt Rod 

Hauge och Martin Harrops Comparative government and politics varit till stor hjälp. 

Forskningsarbetena En svensk tiger i Afghanistan av Shafagh Elhami och Elin Nolin samt 

Jens Nillsons Att vara, eller inte vara, rationell? Har också varit betydelsefulla. Utöver dessa 

källor är givetvis de fyra lagarna som ändrats centralt material för undersökningen, dessa är: 

1. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, 

2. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., 

3. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 

4. lag om ändring i skyddslagen (2010:305). 

 

3.3 Avgränsning 

 

Rent tidsmässigt är undersökningen avgränsad från ett antal lagändringar som godkändes i 

riksdagen 2016. Bakgrundskapitlet beskriver Sveriges historiska hållning till alliansfriheten, 

men det huvudsakliga ämnet i undersökningen som handlar om värdlandsavtalet och de 

ändrade lagarna är en begränsning av tidshändelser på fyra år bakåt. Det hade visserligen 

kunnat vara någon annan tidshändelse i historien som också hade varit relevant för att 

diskutera en förändring i Sveriges syn på Natosamarbete, men jag anser att 

samförståndsavtalet om värdlandsstöd är en väldigt aktuell utveckling där rational choice-

teorin förhoppningsvis kan visa vilken inriktning svensk säkerhetspolitik går mot i avseendet 

samarbete och konsekvenslogik.  

Som jag precis nämnde ser jag alltså rational choice-teorin som ett fruktbart analytiskt 

verktyg för att kunna se om Sverige förändrat sin attityd till ett Nato-medlemskap. Rational 

https://www.lagen.nu/1976:661
https://www.lagen.nu/1994:1547
https://www.lagen.nu/1975:1410
https://www.lagen.nu/2010:305
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choice syn på samarbete har minst sagt relevanta belysningar på hur en aktör agerar när andra 

aktörer ändrar sitt beteende, eller hur konsekvenstänket hos en aktör kan påverka dennes 

strategi. Frågeställningens relevans innebär att rational choice blir den bäst lämpade teorin för 

att kunna besvara varför Sverige har gjort sådana omfattande ekonomiska uppoffringar för att 

tillmötesgå Nato. 

3.4 Tillvägagångssätt 

 

Tillvägagångssättet kommer att vara att analysera ett dokument, nämligen lagrådsremissen. 

Analysen av lagändringarna i detta dokument utgår ifrån två teoretiska formulerade teman, 

vilka är synen på samarbete samt konsekvenslogik. I texterna uttrycks dessa två ansatser. Som 

Anders Peterson förklarar det är dokumentanalys ett sätt att granska offentlig information, 

utan att behöva läsa av det från ”pärm till pärm”. Genom att jämföra eller använda sig utav 

olika delar i ett avsnitt eller dokument kan det tydligt visa konsistenser som inkonsistenser. 

Förhoppningen är att en dokumentanalysen ska ge en tydlig bild av vad dokumentet innehåller 

samtidigt som det ska kunna tolka de innebörder som inte uttryckligen står i texten. Oavsett 

hierarkisk nivå ska det gå att använda sig utav dokumentanalys som tillvägagångssätt för att 

jämföra dokument (Peterson, 2011:7).   
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4. Teori. ”Institutions matter”  

 

4.1 Nyinstitutionalism 

 

För att kunna studera institutioner har det genom decennierna utvecklats olika teoretiska 

aspekter som haft sitt sätt att se på institutionerna. Då dessa teorier utvecklades under 1960-

och 70-talet enligt Jens Nilsson, skapades olika vetenskaper som med sin tur kunde forma 

begreppet ”nyinstitutionalism”. Rational choice kom att bli en teori som växte i betydelse 

inom statsvetenskapen då den blev omtalad för att vara en av den traditionella 

institutionalismens kritiker. Kritiken mot den traditionella institutionalismen skapade nya 

synvinklar för forskningen där metod och teori kunde utvecklas för att bl.a. studera samhällets 

bidrag till de olika politiska systemen. Med tiden blev rational choice en dominerande teori 

för institutionella studier och var en av de första bitarna inom det som idag kallas för 

nyinstitutionalism. Detta medförde en utveckling av olika vetenskapsgrenar som skulle 

komma att bli en del av det samlingsbegrepp som idag kallas för nyinstitutionalism. (Nilsson, 

2010:9F).  

En viktig fråga för institutionalister är enligt Hans Kjellberg hur de ser på institutionernas 

påverkan gentemot människor. En nyinstitutionalist skulle svara utifrån en kalkylerande och 

kulturell grund. Den kalkylerande grunden handlar om människans strategiska tänkande som 

strävar efter egenmaximering och att uppnå ens mål. Institutionerna ska därmed formas som 

ett särskilt ramverk för den människan. Med hjälp av institutionen går det att kalkylera hur 

andra människor bör agera i till en viss del förvänta sig hur framtiden utvecklas, för att på så 

sätt strategiskt välja sitt handlande. Till skillnad från den kalkylerande grunden menar den 

kulturella att en människa inte kan agera och tänka strategiskt helt. Individer påverkas av sin 

omgivning och därmed blir deras planer styrda av den tolkning av världen som byggts upp. 

Utifrån den kulturella grunden blir då institutionernas uppgift att sätta upp spelregler för 

människor samt att inverka på aktörens egen uppfattning av verkligheten (Kjellberg, 

2006:13). 
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4.1.1 Kritik och hyllning till nyinstitutionalismen 

Vivien Lowndes förklarar hur nyinstitutionalism inte är en och samma teoribildning utan 

snarare har ett antal olika subskolor. Mängden ”nyanser” av institutionell teori kan ses 

bidragande till vetenskapen då det tillkommer olika perspektiv, men detta kan även försvåra 

det ”facit” på vad som definierar nyinstitutionalismen. (Mars, Stoker, 2002:106). Bortsett från 

ett tydligt fokus på institutionerna är en liknande egenskap hos de olika perspektiven att de 

analyserar formella och informella regler snarare än organisationer. Detta kan ses som en 

kritik mot nyinstitutionalismen, den breda tolkningen av institutioner ökar enligt Lowndes 

chansen för teorin att förlora sin pålitlighet inom samhällsvetenskapen (Marsh, Stoker, 

2002:103). Dock påpekar Lowndes att institutionella teorier även skapat en plattform där nya 

forskare och författare kunnat hänvisa till institutionernas betydelse på nytt i samband med 

klargörelser om olika politiska fenomen (Marsh, Stoker, 2002:314). 

 

4.2 Vad är en institution? 

 

Det är av stor vikt att först försöka förstå vad en institution innebär och hur jag hanterar 

begreppet i denna studie. Som Guy Peters pekar på kan en institution förklaras på olika sätt 

där statsvetenskapen ofta hänvisar till olika parlament eller myndigheter när man pratar om en 

institution. Det kan även sägas att lagar eller marknadens strukturer kan ses som institutioner 

som sätter spelregler som vi människor bör följa. Inom sociologiska termer ses institutioner 

som en typ av organisation. En institution behöver enligt Peters inte vara någon formell 

struktur utan kan också ses som en samling av normer, regler, samförstånd men kanske 

framförallt en uppsättning av rutiner (Peters, 1999:28). Det som Peters även hänvisar till är att 

institutioner oftast fokuserar på att skapa en ”logik av lämplighet” vilket skapar ett visst 

beteende hos individerna, snarare än att skapa en ”logik av konsekvenser”. Vad ses som 

tillåtet och inte, istället för att fokusera på olika bestraffningsformer? (Peters, 1999:29).  

Individernas beteende och förhållning till institutionerna menar Peters kommer bero på 

institutionens normer, och kommer i sådana fall att ske medvetet men inte kravlöst. 

Individerna har val att göra men kommer att hållas inom de ramarna för vilka normer som 

institutionerna sätter upp. Detta förutsätter även att människor förstår tolkningarna av de 

värderingar som en dominerande institution sätter upp, och även de mest utvecklade 
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institutionerna kan ha gråzoner av vad som är rätt tolkat av individerna. Det är något som 

Peters menar kommer kräva olika sätt att övervaka människors beteenden och stärka de 

dominerande åsikterna om det som faktiskt är lämpligt (Peters, 1999:29).  Rutiner är något 

som utvecklas med tiden när individerna förhåller sig till de institutionella normerna. Dessa 

rutiner kan enligt Peters ses som olika medel genom vilka enskilda medlemmar i en institution 

kan minimera sina transaktions-och beslutsutgifter genom att delta i rutinerna. Alltmer 

etablerade rutiner får med tiden en större betydelse och ökar på så sätt 

institutionaliseringsgraden inom strukturen (Peters, 1999:32).  

Jag analyserar en formell institution då det i denna studien spelar roll. Men jag är även öppen 

för Peters förklaring som säger att normer i förlängningen också kan påverka individernas 

attityd till institutionerna.  

4.3 Rational Choice institutionalism  

 

Det fundamentala argumentet för rational choice-teorin kan enligt Peters förklaras av den 

nyttomaximering som är det huvudsakliga motivet för individer, men genom institutioner kan 

deras mål bäst uppnås. Individer väljer därefter rationellt att till en viss mån begränsa sina 

skyldigheter till institutionerna beroende på om dessa är frivilliga eller inte (Peters, 1999:44). 

Man kan som Peters förklarar det se rational choice som ett sätt att skapa en kollektivism från 

rationella enskilda handlingar, vilket kan skapa en oförutsedd kollektivism utan hjälp av de 

institutionella normerna. Det kan även sägas att rational choice-teorin bildar ett 

beteendemönster som främst skapar ett behov av individuell maximering. Detta behov kan 

dock öka ett dysfunktionellt beteende, som innebär att det kan finnas brister i normerna med 

s.k. free-riders som tjänar på en nytta man själv inte har investerat i eller andra typer av 

smitare. Dessa tillvägagångssätt fortsätter sedan enligt Peters att forma institutioner som 

kommer att använda beteendet hos dessa individer för att producera mer socialt önskvärda 

resultat (Peters, 1999:45). Som Lowndes förklarar det ser rational choice att politiska 

institutioner är mänskliga konstruktioner, utformade för att lösa kollektiva handlingsproblem - 

för att maximera vinster från samarbete. Institutioner kan ses som "färdigspelade" när de inte 

längre tjänar aktörernas intressen - de ger endast korta begränsningar för individernas 

beteende (Mars, David & Stoker, Gerry, 2002:105).  
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Rod Hauge och Martin Harrop beskriver i sin bok hur den rationella modellen bygger på 

tillgången till full information (kunskap), målorientering samt egenmaximering (Hauge, Rod 

& Harrop, Martin, 2013:86). Dessa kännetecken bör ses som en form av kriterier för rationellt 

agerande, vilka alla på ett eller annat sätt diskuteras i teorikapitlet och blir därmed 

utgångspunkter för att analysera dessa lagändringar.  

 

 

4.3.1 Jämförelse mellan rational choice och andra nyinstitutionella varianter, med fokus på 

historisk institutionalism  

 

Professorn Peter A. Hall, som arbetat på statsvetenskapliga avdelningen i Harvard University, 

tog tillsammans med Rosemarie C.R Taylor fram en studie som jämförde de olika varianterna 

inom den institutionella teorin. De diskuterade den rationella formen av institutionell teori 

tillsammans med sociologisk institutionalism samt historisk institutionalism. Det förklaras att 

analytiker inom den historiska institutionalism-skolan har ägnat mindre uppmärksamhet än de 

andra skolorna att utveckla en sofistikerad förståelse om exakt hur institutionerna påverkar 

beteende. Den rationella formen av institutionell teori har däremot utvecklat en mer precis 

uppfattning om förhållandet mellan institutioner och beteende (Hall & Taylor, 1996:17F). 

Den sociologiska institutionalismen utvecklar en mer utåtriktad uppfattning om varför en viss 

institution kan vara vald (Hall & Taylor, 1996: 

 

Även Marsh och Stoker väljer i sin bok att hänvisa till Hall och Taylors arbete, med ett fokus 

på jämförelsen mellan historisk institutionalism och den rationella institutionalismen. Mark 

Blyth förklarar i sitt kapitel hur den historiska institutionalismen är intresserat av hur 

institutionerna strukturerar sina val. För historisk institutionalism sägs institutioner vara 

historiska produkter som förekommer främst som en prioritet till någon deltagare som råkar 

fungera inom dem vid ett givet tillfälle. De brittiska regeringarna tas som ett exempel, där nya 

administrationer mer eller mindre får begränsat utrymme att agera på ett sätt inom 

institutionerna som i stort skulle skilja sig från deras företrädare. En sådan historisk 

uppfattning om institutioner och dess begränsningspolicy ses som annorlunda än funktionen i 

tidigare versioner av institutionell teori. Att förklara hur institutionernas beteende inom denna 

typ av institutionella teori ska förändras är svårt att förutspå. Bortsett från att deltagare inom 

dessa institutioner skulle göra ett seriöst försök till att förändra någonting ses krig eller 
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depression som de enda medlen att få till stora förändringar (Marsh, David & Stoker, Gerry, 

2002:300ff). 

 

I motsats till historisk institutionalism ser den rationella varianten institutioner som ett 

instrument för deltagarna att strukturera sina val. Det kan sägas att sådana strukturer är 

uppbyggda genom ”bestämda strukturer” snarare än historiska konsekvenser som skapar 

”strukturerade val” med tiden. Den typen av ”bestämd struktur” menar Blyth är nödvändig för 

att producera den stabilitet som teorin vill ta hänsyn till. Vad gäller synen på förändring 

skiljer sig rational choice från den historiska institutionalismen. För detta krävs ett antagande 

om vad som är rationellt agerande. Inom den rational choice-teorin bör det som tidigare nämnt 

vara den individuella egenmaximeringen. Genom denna filosofi kan institutioner på så sätt ses 

som redskap för att hjälpa individer (och stater) att uppnå egenmaximering (Marsh, David & 

Stoker, Gerry, 2002:300ff).   

 

4.3.2 Spelteori och rational choice 

 

Det är även viktigt att diskutera individernas behov om fullständig information, där andra 

”motståndares” uppträdande spelar en roll i hur man handlar strategiskt. Spelteorin blir i detta 

fall väldigt relevant som enligt Elhami och Nolin är nära kopplat till rational choice. Detta 

innebär att de olika aktörernas strategi är beroende av varandra (Elhami & Nolin, 2009:8). I 

ett spel blir därmed samspelet mellan de olika aktörerna de intressanta att studera, med tanke 

på utgångspunkten för samtliga spelare som är att egenintresset kommer i första hand 

samtidigt som man har i åtanke att de andra aktörerna skyddar sina intressen. Mål och medel 

är något som blir centralt att diskutera. Man vill först och främst uppnå de målsättningar man 

sätter upp och använder sig av olika medel för att nå dessa. Samtidigt blir man medveten om 

att ens handlande kommer studeras av en motspelare och därmed kunna skapa en motreaktion. 

Enligt Elhami och Nolin blir denna observation mellan olika aktörer det intressanta att studera 

utifrån ett samarbetsperspektiv (Elhami & Nolin, 2009:8). 
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4.4 Rational choice instutitionalisms syn på samarbete 

 

Det har tidigare pratats om de individuella preferenserna som handlar om nyttomaximering, 

men även inom de internationella förbindelserna menar Elhami och Nolin att rational choice 

studerar staternas önskan om makt-maximering. Istället för att fokusera på normer och 

strukturer så är aktörernas uppträdande det primära när rational choice institutionalism 

förklarar samarbete. Även här är förutsättningen för fullständig information en 

grundförutsättning i rational choice institutionalism, att aktörerna har tillgång till det. Detta 

kan dock vara svårt att påvisa i praktiken och kan på så sätt skapa en oklar bild om hur olika 

aktörer agerar i vissa situationer. En instabil situation innebär alltså enligt Elhami och Nolin 

att olika stater (spelare) inte har full kontroll över de andra staternas intentioner vilket skapar 

ett behov av garantier och pålitlighet för att stater ska kunna samarbeta med varandra (Elhami 

& Nolin, 2009:9). 

 

Spelteori är ett sätt för forskare som använder rational choice institutionalism för att studera 

de ovissa reaktionerna från staterna. För att uppnå sina mål krävs strategi och ofta kan man se 

staternas intentioner med sin strategi genom att undersöka vilka samarbetspartners de har. 

Man brukar säga att det som för tillfället kan vara rationellt och aktuellt kan bli irrationellt i 

framtiden, det innebär att aktörer måste handla utifrån långsiktiga mål som inte kan rubbas av 

tillfälliga händelser. Detta brukar enligt Elhami och Nolin kallas för fångarnas dilemma och är 

en form av spelteori (Elhami & Nolin, 2009:9). Det finns i grunden en samsyn om att ett stort 

internationellt samarbete är positivt sett till strategi och de långsiktiga målsättningarna. Som 

Elhami och Nolin nämner kan olika förbindelser som stater skapar med varandra minska 

osäkerheten i omvärlden och närområdet och man kan på så sätt forma ömsesidiga 

uppoffringar mellan varandra (Elhami & Nolin, 2009:9).  

 

4.5 Logic of consequenses – rational choice institutionalisms syn på konsekvenslogik 

 

Det så kallade ”logic of consequenses” innebär att de rationella val som en stat gör ska ha en 

tydlig målbild som förklarar vad resultatet av en viss strategi blir. En stat måste helt enkelt ha 

en bild av vad varje beslut kan ge för resultat och vilka beslut som i sådana fall ger bäst 

konsekvenser. I detta fall skulle alltså rational choice kunna välja att se på vad för 
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konsekvenser ett ökat militärt samarbete mellan Sverige och Nato kan ge för svensk 

utrikespolitik.  

Man kan som Elhami och Nolin förklarar det välja att tro att rational choice skulle se ett 

fördjupat militärt samarbete mellan Sverige och tex. USA som en utökad relation med en 

stormakt som kan ge positiva konsekvenser i framtiden gällande andra viktiga frågor som 

hållbarhetsutveckling etc. (Elhami & Nolin, 2009:11).  
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5. Bakgrund  

 

5.1 Alliansfrihet och neutralitet  

 

Debatten kring Sveriges militära alliansfrihet är något som varit aktuellt i många decennier. 

Det vore inte realistiskt att peka på Aurora 17 som startskottet kring diskussionen huruvida 

Sverige kommit allt närmare att ge upp sin militära alliansfrihet, då en förflyttning i den 

frågan har diskuterats tidigare.  I och med bildandet av Nato 1949 gjorde Sverige 

bedömningen att inte gå med i försvarspakten till skillnad från grannländerna Norge och 

Danmark. Man kan enligt Wilhelm Agrell förklara det som att det folkliga och politiska stödet 

för ett medlemskap inte var särskilt stort samtidigt som man bevittnat hur landet lyckats 

undgå andra världskrigets påföljder genom att vara militärt passiva. När kalla kriget sedan 

blossade upp förklarade man sin position som ”alliansfri i fred syftande till neutralitet i krig”. 

Med det menades alltså att Sverige skulle undvika alla militära och utrikespolitiska allianser 

som skulle kunna ifrågasätta vår neutralitetsprincip vid ett eventuellt krig i närområdet. Ett 

medlemskap i Nato genomfördes dessutom aldrig enligt Agrell för att undvika risken att dras 

in i konflikter som egentligen rört andra medlemsländer (Agrell, 2015-08-20).  

 

Ett nytt Europa växte fram efter kalla krigets slut där medlemskapet i den Europeiska 

Unionen (EU) innebar ett inträde i en ekonomisk och politisk allians som kunde ifrågasätta 

den tidigare neutralitetsprincipen. Visserligen påverkade det inte Sveriges säkerhetspolitiska 

inriktning, men som Agrell förklarar det skulle det te sig otänkbart att Sverige står passiva om 

en annan medlemsstat blir angripen militärt. Även samarbetet med Nato kom att fördjupas då 

flertalet operationer genomförda av försvarspakten har gjorts tillsammans med Sverige, 

exempelvis i Afghanistan och i Libyen men även på Balkan (Agrell, 2015-08-20). Den 

säkerhetspolitiska agendan har sedan 2002 förklarats som alliansfri samtidigt som man ändrat 

den gamla neutralitetsförklaringen till motiveringen att ”neutraliteten tjänat Sverige väl”. Det 

bör enligt Agrell ses som ett konstaterande att Sveriges tidigare neutralitet är historia.  

 

Läser man den så kallade solidaritetsklausulen från EU:s Lissabonfördrag 2009 kan man slå 

fast att EU:s medlemsländer med solidaritet ska stödja varandra vid eventuella terrorattentat, 

olyckor samt naturkatastrofer. Även om klausulen har ett fokus på terrorism bör det ses som 

en form av säkerhetspolitisk ordning som sammansvetsar Sverige alltmer med resten av 
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medlemsländerna. Ett medlemskap inom Nato har enligt Agrell återigen blivit en aktuell fråga 

då en allt mer ansträngd relation mellan Ryssland och västländerna blivit ett faktum (MSB, 

2015-08-20). 

 

 5.2 Syftet med Aurora 17 

 

Nato är tydliga med att man än idag respekterar Sveriges sedan länge etablerade alliansfria 

hållning, men värdesätter samtidigt landets förmåga att kunna samarbeta med försvarspakten i 

olika fredsbevarande operationer. Sveriges samarbeten med Nato började redan på 90-talet, då 

man 1994 deltog i programmet Partnership for Peace (PFP) och det euroatlantiska 

partnerskapsrådet 1997 (ett multilateralt forum för dialog som förenar de allierade och 

partnerländer i det euroatlantiska området). I dagsläget är Sverige en av Natos mest aktiva 

partnerländer och en betydelsefull bidragsgivare till det Nato-ledda uppdraget i Afghanistan 

och i den globala koalitionen för att besegra ISIS (Nato, 2018-10-04). 

 

Med bakgrund av Rysslands alltmer militära och icke-militära aktiviteter anser Nato det 

nödvändigt att intensifiera samarbetet med Sverige och Finland med en säker Östersjöregion 

som första prioritet. Detta medför alltså ständig politisk dialog och utbyte av information om 

hybrid krigföring, koordinering av träning samt övningar för att bättre utveckla den 

gemensamma situationsmedvetenheten. Enligt Nato ska detta förbättra förutsättningarna för 

att stå emot gemensamma hot och utveckla åtgärder om det krävs. Både Sverige och Finland 

deltar i Nato Response Force (NRF) som omfattas av nationella beslut och bägge länderna har 

tecknat ett samförståndsavtal om värdnationstjänst. Detta innebär att efter ett nationellt beslut 

tillåter Sverige och Finland logistiskt stöd till allierade styrkor som är lokaliserade på eller i 

transit genom sitt territorium under övningar eller i kris (Nato, 2018-10-04). 

 

Som regeringen förklarade är Aurora 17 nödvändigt för att uppfylla de ambitioner man har 

inom det svenska försvaret som handlar om att öka landets militära förmåga samt kunna stå 

förberett mot hot och attacker gentemot Sverige. Den största militärövningen på över 25 år i 

Sverige sågs som ett redskap för att uppfylla regeringens beslut från 2015, som gick ut på 

Försvarsmakten skulle ”utföra större kvalificerade stridskraftsgemensamma 

försvarsmaktsövningar”. Aurora 17 blev resultatet av det beslutet (Regeringen, 2017-09-11). 
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5.3 Samförståndsavtalet kräver Lagrådets stöd  

 

Regeringen beskrev i sin lagrådsremiss att juridiska och finansiella åtgärder behövts göras för 

att kunna ge och ta emot militärt stöd som ett samförståndsavtal med Nato kräver. Ett sådant 

avtal kräver olika principer och tillvägagångssätt för att kunna agera i diverse övningar men 

även krissituationer. Om inte sådana administrativa uppgifter går att genomföra på grund utav 

hinder i lagen finns det inget syfte med ett samförståndsavtal om det visar sig att Sverige inte 

kan leverera ett effektivt stöd för militär verksamhet på svensk mark. Som tidigare nämnt 

innebär alltså detta avtal att det råder frivillighet mellan parterna. Det blir tillgängligt endast 

om Sverige först fattar ett nationellt beslut om att samarbeta med Nato på militära sätt.  

Regeringen menade att om samförståndsavtalet godkänns så kunde ett ramregelverk formas 

som skulle säkerställa och förbättra möjligheterna att kunna ta emot samt ge militärt stöd från 

Nato vid krig- eller krissituationer i Sverige eller närområdet. Olika militära övningar är 

givetvis en ytterligare faktor som blir beroende av ett avtal då Sverige ska kunna vara 

värdland för dessa. Som regeringen pekade på i sin lagrådsremiss behövdes tidigare olika 

avtal inför varje enskild aktivitet i de lägen PFF SOFA inte varit tillräcklig (PFF är ett 

internationellt samarbete mellan Natomedlemmar och andra partnerländer som tillkom 1994). 

Det har ofta setts som en långdragen process och uppfattats som svårare att bedriva 

verksamhet när det väl behövts i Sverige t.sk. från de länder som varit erfarna gällande avtal 

om värdlandsstöd. När det kommer till militär interoperabilitet är det Nato som är ledande 

bland försvarsstyrkorna och nästintill alla Sveriges internationella samarbetspartners är 

medlemmar i Nato eller samarbetar med pakten, vilket innebär att majoriteten redan har 

samförståndsavtal om värdlandsstöd på plats (Regeringen, 2016:14F).  

Lagrådets uppgift är att granska och sedan yttra sig om lagförslag som kommer från Sveriges 

regering eller ett riksdagsutskott. Oftast hörs Lagrådet kring förslag till ändringar som kan 

tänkas beröra grundlagarna gällande tryck-och yttrandefriheten samt förslag som angår den 

enskilda människans fri-och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller 

deras egna skyldigheter mot det allmänna. I vissa specifika fall kan en svensk regering 

undvika att höra Lagrådet om lagförslaget är av sådan art att Lagrådets hörande skulle ses som 

betydelselös, eller om ett eventuellt hörande från Lagrådet skulle få det att dröja ut på 

lagstiftningsärendets behandling som senare kan leda till komplikationer (Lagrådet.se).  
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Lagrådets betydelse kring detta avtal handlar om att det krävs särskilda åtgärder för att göra 

avtalet giltigt. Som lagrådsremissen förklarar det behövs dessa åtgärder för att en 

internationell överenskommelse ska höra ihop med den svenska rättsordningen. Detta kan 

göras genom antingen transformation eller inkorporering. Transformation betyder att 

bestämmelser i en internationell överenskommelse träder i kraft genom lagstiftningsåtgärder 

som kan göras genom att översätta den befintliga avtalstexten så att det kan appliceras till den 

svenska författningen, eller att den görs om till en mer traditionell svensk författningstext. 

Inkorporering innebär att överenskommelsens text införs i den nationella rättsordningen utan 

några som helst ändringar. Man gör detta tack vare en hänvisning till överenskommelsen i 

själva lagtexten som gör det giltigt. Man kan även lägga avtalet som en bilaga till lagtexten 

(Regeringen, 2016:33). 

 

Lagrådsremissen till Lagrådet innehöll alltså ett antal förslag på lagändringar som 

övergångsregeringen ansåg nödvändiga för att kunna ta ansvar för de överenskommelser man 

nått med Nato i fråga om värdlandsstödet (Regeringen, 2016:1). Tilläggen som regeringen 

önskade i de fyra lagarna kommer att analyseras noggrant i analysdelen och går även att hitta i 

materialdelen.   
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6. Analys om lagrådsremiss för samförståndsavtal om 

värdlandsstöd  

 

I detta kapitel analyseras fyra lagändringar för att se vad skillnaderna är i de nya tilläggen 

jämfört med de tidigare tolkningarna. På så sätt följer det metoden för denna studie som 

fokuserar de centrala innehållet i lagrådsremissen. Först kommer regeringens 

författningskommentarer för varje lagändring, med undantag för den första lagen som har en 

del punkter och behöver förklaras efter att man läst den nya paragrafen. Bortsett från den 

första lagändringen kommer alltså författningskommentarerna innan paragraferna som då mer 

förståeligt tolkar de nya lagändringarnas innebörd, sedan kommer den gamla lydelsen som 

jämförs med den nya inom varje ändrad paragraf. När det är bearbetat kommer sedan en 

delanalys om de ändrade lagarna utifrån synen på samarbete samt konsekvenslogik. 

 

6.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa 

fall 

 

Dåvarande lydelse: 

7 § För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen 

för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som 

är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om avgifter och skatter 

vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i den utsträckning som anges i 

avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater 

som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51).  

 

Nuvarande lydelse: 

7 § För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen 

för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som 

är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om inkomstskatt 

(Regeringen, 2016:5F). 

 

 

Det var ett tillägg i den 7§ som handlade om att immunitet och privilegier även ska gälla i 

fråga om inkomstskatt för militär och resten av en styrkas personal under tiden som de 

befinner sig i Sverige för ett militärt samarbete, till skillnad från den dåvarande lydelsen. 
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Regeringens författningskommentar påpekar hur det ska framgå att även privilegier gällande 

inkomstskatt ska gälla den mån som anges i PFF SOFA. Detta berör militär och civilanställd 

personal från ett lands försvarsmakt som deltar i militär övningsverksamhet i Sverige enligt 

PFF SOFA. Denna bestämmelse försäkrar benämnd personal om att de kommer beskattas av 

det land som de ursprungligen är medborgare i. Ändringen i lagen innebär att privilegier 

gällande inkomstskatt enligt PFF SOFA kommer justeras likadant som föreslås i fråga om 

personal vid Natohögkvarter och annan motsvarande personalkategori som berörs av det 

kompletterande tilläggsprotokollet och värdlandsstödssavtalet (Regeringen, 2016:75). 

 

Den nya paragrafen dvs 8§ förklarar att de Natohögkvarter och de styrkor samt den personal 

lydande under ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt 

samarbete eller internationell krishantering, och som omfattas av avtal som är i kraft i 

förhållande till Sverige, ska ha immunitet och privilegier inom vissa områden. Dessa är 

avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik, import till och export från Sverige, 

mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige. Det gäller även 

inkomstskatt, skydd av högkvarterens arkiv och handlingar samt skydd av högkvarterens 

egendom och tillgångar. Vidare förklarar den nuvarande paragrafen att immuniteten och 

privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som bland annat går att hitta i 

samförståndsavtalet som slöts den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om 

värdlandsstöd (Regeringen, 2016:6F). 

 

Meningen med den nya paragrafen är enligt regeringens författningskommentar att de 

Natohögkvarter och dess personal som jobbar under högkvarteren och som kommer till 

Sverige för ett militärt samarbete, ska ges immunitet samt privilegier utifrån den 

överenskommelse som tillkännages i värdlandsstödsavtalet. Med högkvarter menas Natos 

permanenta ledningsstrukturer som samtliga strategiska högkvarter samt varje liknande 

version av internationellt högkvarter som finns till följd av Nordatlantiska fördraget och blivit 

implementerat i Natos ledningsstruktur. I fråga om privilegier är det relevant för samtliga 

enheter eller avdelningar av ett sådant högkvarter som kommit till Sverige för att utföra någon 

verksamhet kopplat till värdlandsstödavtalet (Regeringen, 2016:75).  

 

Det första stycket av den nya lagen nämner vilka områden som immunitet och privilegier 

gäller. Regeringen förklarar den nya paragrafen och de sex olika punktera i sin 

författningskommentar: Punkt 1 reglerar undantag från avgifter och skatter för de fordon som 
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befinner sig i vägtrafik. Det är i fråga om tjänstefordon, alltså militära eller civila personalens 

fordon som privilegierna omfattar, inte fordon för personligt bruk. Att använda dessa fordon 

som undantas avgifter och skatter får endast göras av de personer som fått tillstånd av en 

svensk myndighet samt befinner sig i Sverige för internationell krishantering eller militärt 

samarbete. Detta undantag har funnits tidigare för de främmande staters tjänstefordon som 

avsetts av PFF SOFA, skillnaden i denna paragraf är att detta nu även gäller fordon ägda av 

Nato, som förs till Sverige för användning åt personal vilka befinner sig på ett av dessa 

Natohögkvarter i värdlandsstödsavtalets syfte (Regeringen, 2016:75F).  

 

Punkt 2 gäller privilegier som rör import och export i förhållande till Sverige och uppfyller 

det innehåller som i dagsläget går att hitta i PFF SOFA. Tull- och skattefriheten rör vissa 

varor som fordon och annan utrustning som behövs för den specifika tjänsten men även 

fordon och egendom som är till för personligt behov. Denna punkt gör det alltså möjligt för 

Natohögkvarteren att tullfritt kunna ta in och föra ut olika fordon som är till för tjänst samt 

annan utrustning som är till för högkvarterens egna ändamål. Medlemmar av högkvarteren får 

också tullfritt ta in och föra ut ägodelar och fordon i personligt syfte. Denna tullfrihet rör 

alltså inte svenska medborgare, bara om de skulle visa sig att en svensk medborgare tillhör 

någon annan parts styrka som är bunden till protokollet (Regeringen, 2016:76). 

 

Den tredje punkten skiljer sig från PFF SOFA på det sättet att det undantas betalning av 

mervärdesskatt och punktskatter för på förvärv av varor och tjänster i Sverige. Att köpa något 

som är till godo för verksamheten i Sverige som är inom avtalet blir därmed skattebefriat. 

Detta gäller dock endaste de juridiska personernas investeringar, vilka är först och främst de 

internationella militära Natohögkvarteren samt dess del av högkvarteret som får ett uppdrag 

att utföra enligt värdlandsstödsavtalet. Det rör även förbanden som är ledda av Nato, alltså 

varje sändande stat som skickar militära enheter under Natos ledning. Återigen är det 

värdlandsstödsavtalet som ska vara orsaken till att en sådan skattebefrielse ska kunna 

aktiveras. Vid en internationell övning eller annat tillfälle som sker i Sverige vilken inte är 

Nato-ledd, kommer situationen för de länderna som deltar att framöver bestämmas i enlighet 

med PFF SOFA och alltså inte ha samma skattelättnad. Det är inte någon specifik vara eller 

tjänst som blir skattebefriad utan är en allmän rätt för förvärv som gör för verksamhetens 

syfte. Denna skattefrihet uppnås genom en rätt till återbetalning av skatt (Regeringen, 

2016:76). 
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Punkt 4 rör privilegier gällande inkomstskatt. Detta gäller även civilanställd personal och inte 

bara militär, om de kommer till Sverige från ett lands försvarsmakt med avtalens syfte. Deras 

inhemska försvarsmakt betalar ut löner till de utplacerade i Natohögkvarteren i Sverige och 

slipper beskattning av sina löner, det gäller även de Nato-ledda styrkorna som är i Sverige för 

värdlandsstödsavtalets syfte. Detta försäkrar enligt regeringen att de nämnda personerna 

beskattas med samma skattenivå som sina medborgarländer. Civil personal ska inte kunna 

beskattas i något land, om inte landet gjort upp om ett särskilt avtal med Nato som innebär att 

de ska anställa sina medborgare och sedan förordna dem till något högkvarter. Detta kan ses 

som en särreglering av det kompletterande tilläggsprotokollet då det nämner civil personal 

som är direktanställd av Nato. Det är orsaken till ändringen av 7§ nämligen att förtydliga 

detta. 

 

Den femte punkten diskuterar immunitet för Natohögkvarterens arkiv och handlingar. Detta är 

en ny bestämmelse sett till PFF SOFA men det innehåller en likadan regel i EU SOFA. Detta 

skydd rör inte bara om ett högkvarter har upprättats i Sverige utan kan också ha att göra med 

en tjänsteman som har med sig officiella dokument under vistelse i Sverige, om högkvarteret 

godkänt detta (Regeringen, 2016:77).  

 

Punkt 6 som innefattar skydd av högkvarterens egendom och tillgångar, är också ny sett till 

PFF SOFA. Denna immunitet gäller dock inte om något beslutats att beslagtas på grund av 

brottsliga handlingar. Immunitet gäller även för de tillgångar och egendom hör till de 

Natohögkvarter som avses av avtalen som t.ex. beslut om kvarstad med anledning av 

civilrättslig fordran. Man har inte rätten att föra sådan talan mot högkvarteren. Egendom som 

tillhör de sändande länderna berörs inte av detta skydd. Andra stycket i denna paragraf 

förklarar att immuniteten och privilegierna enligt första stycket är giltigt så länge det följer 

värdlandsstödsavtalet och det kompletterande tilläggsprotokollet (Regeringen, 2016:77).  

 

 

6.2 Delanalys av Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och 

privilegier i vissa fall 

 

En ändring gjordes i den §7 som innebar att en främmande stats styrka och dess personal som 

befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell 
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krishantering, även ska ha immunitet och privilegier i fråga om inkomstskatt. Detta är alltså 

utöver avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från 

Sverige. Ett sådant privilegium som innebär att man slipper betala samma inkomstskatt som 

resten av de svenska medborgarna, kan ses som ett sätt för främmande styrkor och dess 

personal att bli motiverade till att vilja öva militärt i Sverige. Det är ingen hemlighet att 

Sverige sedan tidigare haft ett rykte om att ha högt skattetryck i jämförelse med andra länder. 

Faktum är att det svenska skattetrycket ligger nästan tio procentenheter över det 

genomsnittliga bland OECD länderna och det skiljer sig hela 17 procentenheter mellan 

Sveriges och USA:s skattetryck (Ekonomifakta, 2018-12-05).  

 

Utöver inkomstskatten har alltså flertalet områden blivit immunt och priviligierat för de 

Natohögkvarter samt dess styrkor och personal som befinner sig i Sverige inom ramen för 

internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal 

som är i kraft i förhållande till Sverige. Dessa andra områden, som delats upp i punktform i 

den nya paragrafen (§8) tolkar jag minst sagt som olika fördelar för Natostyrkorna.  

Inga skatter och avgifter vid användning av fordon i vägtrafik är väl onekligen bekvämt för 

Natos personal. Immunitet mot mervärdesskatt och punktskatter, samt import till och export 

från Sverige likaså. Vad gäller skydd av högkvarterens arkiv och handlingar samt skydd av 

högkvarterens egendom och tillgångar, bör dessa ses som tecken på att Nato vill ha garantier 

att verksamheten kan skötas på ett sätt som Nato är van vid. 

 

6.2.1 Delanalys om lagändringen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, utifrån 

synen på samarbete 

 

Hur ser då rational choice institutionalism på dessa lagändringar? Utifrån sin syn på 

samarbete kan det först konstateras att dessa lagändringar gjorts för att föra båda parterna 

närmare varandra. Det sker alltså lagändringar för att anpassa Natos arbetsmetoder 

tillsammans med Sveriges alliansfria försvarsmakt. Här är även tillgången till fullständig 

information förmodligen en anledning till man ser det som nödvändigt att genomföra dessa 

immunitets-och privilegiumslagar. En ökad militär aktivitet från Ryssland kan skapa 

frågetecken kring varför landet ändrat sitt beteende mot andra aktörer, och bristen på den 

fullständiga informationen gör det då ur rational choice institutionalism samarbetssynpunkt 

rimligt att andra aktörer utökar sina militära samarbeten. En osäker omvärld skapar som 
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tidigare nämnt ett behov av garantier och pålitlighet för att stater ska kunna samarbeta med 

varandra. Att minska fokus på normer och strukturer och snarare studera aktörernas 

uppträdande är mer relevant när rational choice-teorin förklarar samarbete. 

 

Sett till de punkterna som rör immunitet mot olika skatter och avgifter, dvs. ekonomiska 

uppoffringar som Sverige gör till förmån för samförståndsavtalet, kan det enligt rational 

choice institutionalism ses som ett sätt att minska en pågående instabil situation i omvärlden. 

Att förbinda sig närmare olika länder eller försvarspakter kräver vissa uppoffringar för att nå 

en överenskommelse och till slut ett avtal om ökat samarbete. I grunden ses stora 

internationella samarbeten som nödvändiga ur strategisynpunkt, rational choice 

institutionalism syn på samarbete skulle förmodligen se dessa skattelättnader för Nato och 

dess personal som olika uppoffringar till förmån för ett ökat militärt samarbete med 

försvarspakten.  

 

Vad gäller de resterande två punkterna som rörde immunitet för Natohögkvarterens arkiv och 

handlingar samt skydd av högkvarterens egendom och tillgångar, är det ur 

samarbetsperspektivet ett sätt att garantera olika aktörer att de kan lita på varandra. För att 

Natohögkvarteren ska kunna göra sitt jobb och vara säkra på att egendomen och handlingarna 

skyddas såg Nato det förmodligen som nödvändigt att ha med detta i samförståndsavtalet. 

Pålitligheten mellan Sverige och Nato kommer till uttryck genom dessa två punkter i 

lagändringen och är en förutsättning för att samarbete ska kunna ske.  

 

6.2.2 Delanalys av lagändringsförslaget lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa 

fall, utifrån synen på konsekvenslogik 

 

Vad gäller rational choice institutionalism konsekvenslogik, (logic of consequences) skulle 

man fokusera på vad dessa lagändringar kan ge för konsekvenser, och om lagändringarna i 

sådana fall kan vara ett steg mot en konsekvens som man redan tänkt ut på i förhand. Enligt 

rational choice konsekvenslogik måste en stat ha en färdig plan av vad olika beslut kan leda 

till för att på så sätt välja de beslut som ger bäst konsekvenser. Konsekvenslogiken skulle i 

detta fall studera huruvida immuniteten och privilegierna inom de utvalda områdena är de 

bästa besluten Sverige kunnat ta. Den svenska regeringen har sett Aurora 17 som nödvändig 

för att Sverige ska kunna stå förberett mot framtida kriser eller attacker, och därmed har dessa 
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lagändringar setts som nödvändiga för att få Aurora att genomföras. Rational choice 

konsekvenslogik hade alltså förklarat att den svenska regeringens bedömning är att dessa 

skattebefrielser och privilegier ger bättre förutsättningar för att Sverige på sikt kan bli 

förstärkt militärt.  

 

Man kan även välja att se dessa punkter med privilegier och immunitet som ett sätt att få 

framtida tjänster tillbaka. Det är förmodligen också det Sverige förväntar sig. Bortsett från att 

man kan påverka t.ex. USA inom andra områden så förväntar man sig såklart att 

försvarspakten ska se dessa lättnader som ett sätt för Sverige att vilja anpassa sig till Nato och 

på så sätt kunna bli garanterade ett utökat försvarssamarbete.  

 

6.3 Författningskommentar om Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. 

 

Enligt regeringens författningskommentar har paragrafens tredje stycke delats upp i två olika 

stycken så att den redan nämnda tullfriheten också ska omfatta Natohögkvarter samt dess 

personal, i enlighet med villkoren i värdlandsstödsavtalet och det kompletterande 

tilläggsprotokollet (Regeringen, 2016:77). 

 

Dåvarande lydelse: 

§4 Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för främmande stats 

beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt 

lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av den lagen.  

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för varor som 

deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka eller dess personal, 

som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell 

krishantering (Regeringen, 2016:8). 

 

Nuvarande lydelse av §4 är likadan men har även ett ytterligare stycke, som förklarar att 

tullfrihet gäller enligt de villkor i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige för bland annat 

varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande stats militära styrka 

eller dess personal. Utöver detta gäller det även varor som deklareras för övergång till fri 

omsättning för ett Natohögkvarter eller en styrka och dess personal vid ett sådant högkvarter. 

Det finns nu även ett tredje stycke i tullfrihetslagen som berör styrkor, personal och 

https://www.lagen.nu/1994:1547
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Natohögkvarter som befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete 

eller internationell krishantering (Regeringen, 2016:8). 

 

 

 

6.4 Delanalys av Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.  

 

Det har alltså sedan tidigare funnits en lag som tillåter frihet i tullavgifter om en vara 

deklarerats för övergång till fri omsättning, men har då riktat sig till en främmande stats 

ambassad eller konsulat eller en eventuell medlem av dessa två ämbeten. Tullfriheten har 

även gällt för deklarerade varor från internationella organisationer eller en medlem av den, 

samt för främmande stats militär eller dess personal som är i Sverige med syftet att öva 

militärt och andra typer av samarbeten. Det tredje stycket har alltså delats upp så att ett 

ytterligare stycke även avser tullfrihet för ett Natohögkvarter, Natostyrka eller personalen hos 

ett sådant högkvarter. Förutsättningen för att andra delen av detta tredje stycket ska gälla är att 

dessa ska befinna sig i Sverige med syftet att ha ett internationellt militärt samarbete eller 

krishantering (värdlandsstöd).  

 

6.4.1 Delanalys Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., utifrån synen på 

samarbete 

 

Tullfriheten är något som Sverige redan haft som en lag sedan 25 år tillbaka (1994), men det 

har aldrig gällt ett Natohögkvarter vilket bör ses som en utveckling där Nato får ett 

privilegium man inte haft tidigare från Sverige trots att det funnits som lag en längre tid. Det 

tolkar jag som en fördel för Nato att inte behöva betala tullavgifter på importerade varor som 

Natohögkvarteren eller dess personal lär vara i behov utav vid eventuella övningar. Här skulle 

rational choice institutionalism samarbetssyn förmodligen säga att Nato uppskattar den fulla 

informationstillgången man får genom att se Sveriges vilja till att utöka sitt samarbete. Det 

blir ingen avgift på de deklarerade varor som Nato kan importera in i landet vilket gör att 

Nato som aktör förmodligen blir mer villiga att samarbeta med Sverige. Tullfriheten för 

Natohögkvarteren och dess personal tror jag skickar ett budskap till Nato om att Sverige är 

berett på att göra undantag, för att Nato ska se informationen som tillräcklig och därmed vilja 

hjälpa Sverige att utveckla sin försvarsförmåga.  

https://www.lagen.nu/1994:1547
https://www.lagen.nu/1994:1547
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Detta hör givetvis till att pålitligheten för Sverige som aktör ökar hos Nato och intentionen att 

bevilja Natohögkvarteren samt dess personal tullfrihet på deklarerade varor ger bra 

förutsättningar för ett närmare samarbete mellan parterna. Att ordna en sådan frihet för en 

annan aktör kan enligt samarbetssynen i rational choice institutionalism även ses som ett sätt 

att skapa ömsesidiga uppoffringar mellan parterna. Nato slipper avgifter på import av varor in 

till Sverige med undantaget att det är för militär verksamhet och Sverige därmed en hjälpande 

hand i sin pågående militära utveckling. Om målet med Aurora 17 är att stärka Sveriges 

militära förmåga så är det en långsiktig målsättning. Ett element som tullfrihet är kan därmed 

ses som en del av ett utökat samarbete enligt rational choice, för att på så sätt uppnå den 

strategi man satt ut från början. 

 

6.4.2 Delanalys av Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., utifrån 

konsekvenslogiken 

 

Enligt konsekvenslogiken skulle tullfriheten för Natohögkvarteren ses som rationellt då detta 

ger positiva konsekvenser för Sverige. Det skulle åtminstone ses som att Sverige gjort 

bedömningen att detta är ett beslut som skapar bäst konsekvenser för att uppfylla 

värdlandstödsavtalet. Att Nato lär behöva importera varor in till sina högkvarter inför olika 

militära övningar i Sverige råder det ingen tvekan om, en tullfri process bedömer jag som en 

underlättning för det militära samarbetet mellan parterna vilket därmed kan ses som ett rimligt 

beslut sett från rational choice institutionalism konsekvenslogik. 

 

Tullfriheten skulle även kunna ses som ett sätt för Sverige att få något privilegium tillbaka 

från någon av stormakterna som är anslutna till Nato, USA t.ex. Bortsett från att man 

förväntar sig ömsesidiga uppoffringar för att värdlandsavtalet ska kunna uppfyllas så kan just 

tullfriheten mot Nato ses som ett verktyg för att i framtiden själva bli tilldelade liknande 

förmåner som gynnar export och import av varor och tjänster. Detta skulle i alla fall enligt 

rational choice institutionalism konsekvenslogik kunna ses som rimligt, då ett utökat militärt 

samarbete mellan Sverige och Natoanslutna stormakter kan ge positiva konsekvenser inom 

andra viktiga områden på längre sikt. 

 

 

https://www.lagen.nu/1994:1547
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6.5 Författningskommentar om Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen 

(1975:1410) 

 

Ändringen i denna paragraf betyder enligt regeringens författningskommentar att en svensk 

regerings rätt att meddela föreskrifter om undantag från trafikförsäkringsplikt gällande 

motordrivet fordon, även ska omfatta fordon som tillhör Natohögkvarteren.  

Motiveringen är att Nato och har sina fordon som kan komma att behövas i Sverige inom 

ramen för värdlandsstödsavtalet (Regeringen, 2016:77F). 

 

Dåvarande lydelse: 

§4 Regeringen kan föreskriva undantag från trafikförsäkringsplikt beträffande 1. motordrivet fordon som 

tillhör viss främmande stat, Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 

trafikförsäkringsplikt beträffande 

1. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat,  

2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i viss främmande stat.  

(Regeringen, 2016:9). 

 

Nuvarande lydelse: 

§4 Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från trafikförsäkringsplikt beträffande  

1. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat eller som tillhör ett Natohögkvarter som omfattas 

av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,  

2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i viss främmande stat.  

(Regeringen, 2016:9). 

 

 6.6 Delanalys av Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 

 

Likt tullfriheten finns det säkerligen fordon hos Nato som både är mer i antalet än Sveriges 

försvar samt viktiga för att fylla militärövningarnas syfte. Fordon i Sverige som saknar 

trafikförsäkringsplikt men inte är avställda kan få trafikförsäkringsavgifter att betala enligt 

Trafikförsäkringsföreningen, detta ser jag som en förmån för Nato att slippa handskas med för 

de fordon man för in i Sverige vid militära övningar och som kan komma att skadas (TFF.se).  
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6.6.1 Delanalys av Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) utifrån synen på 

samarbete 

 

Rational choice samarbetssyn hade förmodligen, likt tullfriheten, uppfattat denna lagändring 

som ett seriöst budskap om att Nato kan lita på Sveriges intentioner att vilja utöka samarbetet 

på riktigt. Samarbetet intensifieras givetvis när garantier ges som denna, att Nato inte ska 

behöva tänka på formaliteter som trafikförsäkringsavgifter. Man kan som nämnt i teorikapitlet 

studera en stats intentioner utifrån dess strategi genom att se vilka samarbetspartners de har, 

och en lag som denna vilket underlättar för Nato att hantera de fordon som kommer till 

Sverige för övningar skulle enligt spelteorin kunna visa att Sveriges relation till 

försvarspakten utvecklas framåt. Att ändra sin lag i trafikskadelagen så att fordon tillhörande 

Nato inte ska ha någon trafikförsäkringsplikt bör förmodligen skicka en signal till Nato om att 

Sverige ser en framtid som är mer anpassad till försvarspakten. 

 

Ett närmare samarbete innebär som sagt ömsesidiga uppoffringar ur rational choice 

samarbetssyn. En sådan ändring i trafikskadelagen hjälper visserligen Nato att föra in fordon i 

landet och slippa de komplikationer som uppstår vid fordonsskador, men samtidigt gynnas 

Sverige av det genom ett större handlingsutrymme vid militära övningar. Som tidigare nämnt 

i bakgrundskapitlet är Nato ledande i militär interoperabilitet vilket ofta kanske handlar om 

olika förmågor att hantera data, men fordon i syfte för militära övningar är med allra största 

sannolikhet bland de bäst utvecklade hos Nato i dagsläget vilket bör ses som positivt för 

Sverige att få samarbeta med. 

 

 6.6.2 Delanalys av Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) utifrån 

konsekvenslogiken 

 

Konsekvenslogik är ett sätt att studera varför en stat gör de rationella valen den gör. Varför 

skulle Sverige kunna tänka sig att undvika trafikförsäkringsplikt för fordon som tillhör Nato? 

Sverige måste enligt konsekvenslogiken ha en tydlig målbild som förklarar vad resultatet ska 

bli av denna valda strategi: syftet med lagändringen är att fordon som kommer från Nato till 

landet inte ska skapa ekonomiska kostnader vid eventuella skador, detta till följd av att man 

kan komma att bli värdland för militära övningar som är ett helt nytt koncept för Sverige. Med 
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andra ord kan denna lagändring ses som ett resultat av uppoffring för ett syfte som är 

viktigare på längre sikt, nämligen ökad militär försvarsförmåga med hjälp av Nato.  

 

Med hjälp av en konsekvenslogik kan det studeras hur en stat gör bedömningen kring vilket 

beslut som ger bäst konsekvenser. Jag tolkar det som att Sverige gjort bedömningen att denna 

lag kan förenkla processen för eventuella skadade Nato-fordon och på så sätt bidra till att det 

utökade samarbetet ändå kan fortsätta gälla. I fråga om konsekvenser på lång sikt kan man 

givetvis anta att Sverige hoppas på en positiv påverkan på det svenska försvaret, genom att 

man lättare tar del av Natos avancerade fordon och därmed utökar sin militära kapacitet vid 

dessa övningar och krishanteringar.  

 

6.7 Författningskommentar om Förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) 

 

Ändringen förklaras i författningskommentaren, att det i punkt 5 numera införts ett alternativ 

att kunna besluta om skyddsobjekt för områden där det bedrivs militär verksamhet som gäller 

det avtalade i värdlandsstödsavtalet. Detta görs då värdlandsstödsavtalet inte bara förhåller sig 

till övningsverksamhet, och då skydd enligt skyddslagen behöver gälla för alla typer av 

aktiviteter som kan bedrivas inom ramen för avtalet. Det som tidigare var punkt 5 har också 

flyttats till en ny punkt 6 (Regeringen, 2016:78). 

 

Dåvarande lydelse inom §5 hade följande byggnader, anläggningar och objekt som sågs som 

skyddsobjekt: 

 

1. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som 

disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, samt militära 

fartyg och luftfartyg,  

2. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver 

övningar, prov eller försök eller där oförutsedda följder av sådan verksamhet kan inträffa,  

3. områden där Försvarsmakten har satts in för att hindra en kränkning av Sveriges territorium eller 

för att möta ett väpnat angrepp mot landet,  

4. områden där en främmande stats militära styrka inom ramen för internationellt samarbete tillfälligt 

bedriver övningar här i landet i samband med utbildning för fredsfrämjande verksamhet eller för annat 

militärt ändamål, och 

5. vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret. 

(Regeringen, 2016:10). 
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Nuvarande lydelsen inom §5 är likadan men har alltså en ny punkt 5 som lyder: 

5. områden där ett Natohögkvarter eller en främmande stats militära styrka bedriver militär 

verksamhet inom ramen för samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om 

värdlandsstöd (SÖ) (Regeringen, 2016:10).  

 

 

6.8 Delanalys av Förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) 

 

Tidigare tog denna svenska lag snarare hänsyn till övningar som Sveriges egna försvarsmakt 

höll i, eller främmande staters militära styrkor om de uppfyllde rekvisiten att det var övningar 

bl.a. i samband med utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Som Säkerhetspolisen 

beskriver det är ett skyddsobjekt en anläggning, byggnad eller ett område som inträds av 

någon som inte har rätten att befinna sig på en sådan plats. Att bryta mot denna lag kan leda 

till böter eller fängelse enligt 30 § skyddslagen (Säkerhetspolisen.se). Nu väljer svensk lag att 

klassa Natohögkvarter och främmande militär styrka som driver militär verksamhet utifrån 

värdlandsavtalet som skyddsobjekt. Sverige är numera beredda att skydda de områdena där 

Nato kan verka och det blir för vanliga obehöriga människor olagligt att störa deras 

verksamhet, vilket bör ses som en indikation på att Natos intressen i dagsläget blivit en del av 

Sveriges.  

 

 

 

6.8.1 Delanalys Förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) utifrån synen på 

samarbete 

 

Att skydda en annan försvarspakt inom sin egna gränser från olika typer av spioneri eller 

sabotage är onekligen tecken på samarbetsvilja. Varför ska Sverige se sig skyldiga till att 

skydda Natos intressen? Antagligen för att Nato ser det som en grundförutsättning för att över 

huvud taget utöka något samarbete med Sverige. I detta fall skulle nog rational choice 

institutionalism samarbetssyn i allra högsta grad påstå att Nato behöver fullständig 
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information kring vilka intentioner Sverige har med detta utökade samarbete. Om Natos 

intressen inte hade kunnat garanteras hade denna lagändring tillsammans med de andra 

förmodligen aldrig skett enligt min bedömning. Denna lagändring är ett bevis på att Sverige 

visar garantier och pålitlighet gentemot Natos arbeten som man inte gjort tidigare, vilket faller 

in i rational choice institutionalism samarbetsfilosofi. Som tidigare nämnt ser rational choice 

positivt på större internationella samarbeten då det kan påverka en aktörs långsiktiga strategi 

positivt. Förbindelser som denna där Sverige gör det olagligt för obehöriga att störa 

Natohögkvarterens arbete inom ramen för värdlandsavtalet, ökar kännedomen mellan 

aktörernas agendor vilket gör att de kan jobba mot samma mål.  

 

6.8.2 Delanalys Förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) utifrån 

konsekvenslogiken 

 

Konsekvenserna av att införa Natos högkvarter som en del av skyddslagen måste givetvis ha 

tänkts ut på förhand av Sveriges regering. Jag tolkar det som att man dragit slutsatsen att det 

ger positiva utslag på Sveriges övningar inom ramen av värdlandsavtalet, vilket i sin tur är bra 

konsekvenser för den svenska militära försvarsförmågan. För Natos del är lagändringen 

positiv på så sätt att deras områden för militär verksamhet i Sverige kan vara skyddat och 

samtidigt lyckas de få Sverige att anpassa sin verksamhet utifrån en säkerhetspolicy som 

skyddar Natos intressen. Det bör helt enkelt gå att lista ut att även Nato bedömer vad olika 

beslut kan ge försvarspakten för konsekvenser och samförståndsavtalet i sig behöver garantera 

att intressena fortfarande går att upprätthålla. Därav ser jag hur denna lagändring kan förstås 

ur båda parternas synvinkel sett till rational choice institutionalism konsekvenslogik.  
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7. Slutsats  

7.1 Lagändringarna visar förändrad attityd till Nato sett till synen på samarbete och 

konsekvenslogik 

 

De fyra lagändringarna som beslutades ansåg regeringen vara nödvändiga för att uppfylla 

samförståndsavtalet om värdlandsstöd. Utifrån den rationella formen av institutionell teori, 

har analyserna med hjälp av synen på samarbete och konsekvenslogik tydligt kunna visa 

varför Sverige har gjort sådana omfattande ekonomiska uppoffringar för att tillmötesgå Nato.  

 

Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall fick nya punkter som gällde 

immunitet mot skatter och avgifter vilka bör betraktas som ekonomiska uppoffringar från 

Sveriges sida, till följd av ett samförståndsavtal som är tänkt att stärka Sveriges militära 

försvarsförmåga. Dessa uppoffringar har bundit Sverige närmare Nato genom att samarbetet 

kunnat utökas. De två sista punkterna i den nya paragrafen som gällde immunitet för 

Natohögkvarterens arkiv och handlingar samt skydd av dess egendom och tillgångar, ser 

samarbetssynen som ett tillitslöfte då Natos arbete kan skötas utan problem i Sverige. 

Konsekvenslogiken ser dessa utökade privilegier som ett behov för att kunna säkerställa att 

Aurora blir av och på så sätt stärker svenskt försvar. Sett ur konsekvenslogiken är det 

nödvändigt för de långsiktiga målen. 

 

Lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. fick en ändring som innebar slopade tullavgifter för 

Natohögkvarter, Natostyrka eller personalen hos ett sådant högkvarter. Enligt samarbetssynen 

ger det Nato tillgång till information om Sveriges intentioner med själva värdlandsstödet. På 

så sätt blir det värt för Nato att delta i en stor militärövning med ett alliansfritt land. I hopp om 

ömsesidiga uppoffringar ser samarbetssynen denna lagändring som ett sätt för Sverige att 

själva kunna få liknande förmåner i framtiden som gynnar export och import. Det i sin tur 

menar konsekvenslogiken är ett exempel på hur denna lagändring och värdlandsstödet i helhet 

kan ge positiva konsekvenser inom andra politiska områden med olika nationer som tillhör 

Natopakten.  

 

Trafikskadelagen (1975:1410) ändrades på så sätt att undantag för trafikförsäkringsplikt för 

motordrivna fordon även kan gälla de som tillhör ett Natohögkvarter som behövs inom de 

avtal man slutit med Sverige. Samarbetssynen ser denna ändring som positiv både för Nato 
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som undviker ekonomiska komplikationer men också Sverige som gynnas av att Nato kan 

tänkas fullborda samarbetet med sina egna fordon. Konsekvenslogiken ser på så sätt det 

positivt för Sveriges försvar att få öva tillsammans med Natos fordon då den militära 

kapaciteten utökas under övningarna vilket givetvis utvecklar det svenska försvaret.  

 

Skyddslagen (2010:305) är numera utformad som sådan att områden där ett Natohögkvarter 

eller en främmande stats militära styrka bedriver militär verksamhet inom ramen för 

samförståndsavtalet också ska ses som ett skyddsobjekt. Detta är en garanti som Sverige inte 

har erbjudit Nato tidigare och är en förändring som visar pålitlighet enligt samarbetssynen. 

Konsekvenslogiken menar att detta är en rimlig ändring för båda aktörerna då Nato kan 

fortsätta att upprätthålla sina intressen samtidigt som Sverige får sin garanti att det militära 

samarbetet gäller. Uppoffring mellan aktörerna har hela tiden varit en grundförutsättning för 

detta utökade samarbete. 

 

7.2 Sveriges band till Nato är allt närmare  

 

Som nämnt i kapitlet om tidigare forskning ser rational choice detta utökade samarbete 

mellan Sverige och Nato som någonting viktigt. Det kräver vissa krav att vara en del av 

pakten vilket löses med lagändringar för att lättare anpassa aktörernas strategier, det är en 

grundförutsättning för att förvänta sig militärt stöd från andra medlemsländer. Rational choice 

institutionalism menar enligt Elhami och Nolin att ett fördjupat samarbete med Nato gynnar 

Sverige då det ger fler handlingsmöjligheter, det ökar chansen för nyttomaximering. 

 

Syftet med denna studie har inte varit att förklara alliansfriheten som överspelad eller att 

Aurora 17 innebär ett steg mot ett svenskt Natomedlemskap. Lagändringarna som gjorts till 

följd av samförståndsavtalet för värdlandsstöd är ett resultat av ökad militär aktivitet i öst som 

därmed krävt en utveckling av svensk militär försvarsförmåga. Utvecklingen är egentligen 

logisk sett till att man började göra avkall på neutraliteten i samband med EU-medlemskapet. 

Det samarbetet Sverige idag har med Nato hade varit omöjligt utan ett EU-medlemskap och 

den uppluckring av neutralitetsprincipen som skett. En hade kunnat argumentera för att det är 

ett sundhetstecken att Sveriges riksdag vågar utmana gamla, viktiga principer när 

säkerhetsläget i landets närhet ändras. Med det sagt bör det nämnas att samförståndsavtalet 

gjordes i slutet på alliansregeringens tid vid makten, vilket kan förklaras av de sänkta 
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skatterna samt de borgerliga partiernas optimistiska hållning till försvarsalliansen historiskt 

sett jämfört med de traditionella socialdemokratiskt ledda regeringarna. Detta kan utöver min 

teoretiska ansats diskuteras som en alternativ förklaring till varför Sverige valde att ingå ett 

samförståndsavtal med Nato från första början. Historiskt sett har de borgerliga partierna varit 

överens om att Sverige ska hålla sig utanför de militära samarbetena som enligt Tommy 

Möller drevs av de båda konkurrerande blocken under det kalla kriget. Dock ansåg man redan 

på 60-talet att alliansfriheten kunde ge utrymme för säkerhetspolitisk samverkan med enskilda 

Nato-länder, vilket den Socialdemokratiska regeringen på den tiden avfärdade (Möller, 

2015:163). Denna ideologikonflikt som redan fann på den tiden gällande alliansfriheten kan 

idag tas i uttryck genom att samtliga borgerliga riksdagspartier nu är för ett Nato-medlemskap 

(SVT, 2015-10-11). 

 

Om Sverige blir en del av Natogemenskapen kan bara tiden utvisa, men skulle det komma till 

en punkt då ett medlemskap blir aktuellt har man redan anpassat ett antal lagar och gjort 

ekonomiska uppoffringar utifrån till förmån för Nato, vilket gör inträdesprocessen betydligt 

enklare än det någonsin varit tidigare i svensk säkerhetspolitisk historia. 
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