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1 Inledning 

 

Alliansfrihet i fred syftar till neutralitet i krig. Denna mening har genomsyrat den svenska 

säkerhetspolitiska hållningen sedan Napoleonkrigens dagar. Under ett 1900-tal av stora 

förändringar och två världskrig har Sverige hela tiden försökt stå fast vid sin hållning. 

Även vid stunder av hårda prövningar svek man aldrig från det idealet. Den största av 

dem alla kom när tyska trupper krävde att få använda svenskt territorium till 

truppförflyttningar. Denna händelse ledde till att Sverige omvärderade vikten av ett starkt 

försvar. Vid tidpunkten i fråga var det svenska försvaret alldeles för svagt för att utgöra 

något som helst motstånd för tyskarna. 

 

Det andra världskriget avlöstes av ett kallt dito. Världsordningen omformades till ett 

bipolärt system där USA och Sovjetunionen tävlade om samma utrymme i ett 

nollsummespel. Den nya världsordningen innebar också nya säkerhetspolitiska 

förutsättningar för det strategiskt viktiga Sverige. På grund av sitt prekära geografiska 

läge fick Sverige se sig som en bricka i det pågående stormaktsspelet. Europa blev den 

kontinent där det kalla kriget satte djupast spår. Östeuropa införlivades i Warszawapakten 

och Västeuropa i NATO. Sverige valde att stå utanför dessa och förklarade sig som 

alliansfria. Istället valde Sverige att engagera sig starkt i FN där man kunde föra en aktiv 

utrikespolitik (Andrén 1997:74ff). 

 

Kalla kriget fick ett synnerligen abrupt slut i och med Sovjetunionens fall. Återigen 

ändrades förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik eftersom det inte längre fanns 

något uppenbart hot mot rikets säkerhet, det hot som Sovjetunionen tidigare utgjorde. 

 

Skulle Sverige välja att vörda sitt historiska arv som så framgångsrikt hållit landet utanför 

konflikter och allianser ända sedan fredstiden eller skulle man överge 

neutralitetspolitiken? 
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1.1  Syfte och frågeställningar  

Dessa problem leder fram till denna uppsats syfte som är att undersöka hur Sveriges 

säkerhetspolitiska agerande har ändrats efter järnridåns fall och i de fall det är möjligt 

förklara dessa med den neorealistiska teorin. 

 

Under detta arbete så kommer vi att arbeta efter följande frågeställning: 

 
• Hur och varför har Sveriges säkerhetspolitiska agerande förändrats efter 

Sovjetunionens upplösning i kontrast till tiden före? 
 

1.2  Metod och material 

Vi kommer under arbetet att använda den neorealistiska teorin som förklaringsgrund till 

staters, i detta fall Sveriges, beteende på den globala arenan. Anledningen till att vi 

fastnade för den neorealistiska teorin är att den på ett väl formulerat och pedagogiskt sätt 

beskriver de förhållanden som råder då en stat tar utrikespolitiska beslut. Den kan hjälpa 

till att förklara de val som Sverige har gjort i den förändringsfas som landet upplevde 

efter Sovjetunionens fall. De framträdande neorealistiska författarna ges en kort 

presentation i början av teorikapitlet. 

 

I empirin har vi baserat mycket på författaren Nils Andrén som är professor emeritus i 

statskunskap och har även varit verksam vid Försvarets forskningsanstalt (FOA). 

Anledningen till att Andrén har fått en så pass stor roll i uppsatsarbetet är att han är en 

framstående forskare som själv har studerat den svenska säkerhetspolitiken under sin tid 

vid FOA. 
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1.3  Avgränsningar 

Tidsperioden vi ämnar fokusera oss på är 1939-1991 och 1991-2002. Vi kommer inte 

att behandla något annat än den svenska säkerhetspolitiken. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med ett teorikapitel där vi ger en redogörelse för 

fundamenten i den neorealistiska teorin. Efter denna kommer en kort bakgrund till 

Sveriges säkerhetspolitik och sedan följer den svenska säkerhetspolitiska historiken 

mellan 1939 – 1991. Slutligen fortsätter uppsatsen med den svenska säkerhetspolitiken 

efter 1991 fram till 2002. 

 

Avslutningen på uppsatsen är ett analyskapitel där teorin sammanflätas med det 

empiriska materialet samt en sammanfattning. 
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2 Den neorealistiska teorin 

 

Teorins användande i denna uppsats kan beskrivas som en lins genom vilken det 

empiriska materialet skall betraktas. Vi har baserat detta kapitel på de stora författarna 

inom området. Det största mängden av materialet är hämtat från Kenneth N. Waltz som 

under en längre tid var professor i statsvetenskap vid Berkeleys universitet i Kalifornien, 

USA. Numera är han professor i statsvetenskap vid Columbia University i New York, 

USA. Han är författare till flera av de stora verken inom den neorealistiska teorin som 

bland annat: Theory of international politics (1979) och Man, the State, and War (1959). 

 

På senare tid har ett alternativt synsätt som behandlar staternas agerande på den 

internationella arenan vuxit fram. I polemik med neorealisterna hävdar 

interdependensskolans företrädare att graden av anarki i det internationella systemet 

sakteliga avtar och att andra faktorer växer sig starkare. De hävdar att den ekonomiska 

och ekologiska utvecklingen gjort stater ömsesidigt beroende (interdependenta) i större 

omfattning än förut. Interdependensskolans anhängare hävdar att de ekonomiska och 

ekologiska beslut som tas på nationell nivå får större genomslagskraft på den 

internationella arenan och dessa frågor numer finns uppsatta på de internationella 

organisationernas dagordning. (Jönsson 1996:175ff) 

 

Att i dessa dagar med Irakkriget i färskt minne hävda att stater i större utsträckning än 

förut fogar sig under internationella organisationer samt påståenden om att militär makt 

inte längre är av vikt på den globala arenan förefaller naivt.  

 

Nedan följer en sammanfattning av den neorealistiska teorin som kan hjälpa läsaren att 

förstå grunderna och på så sätt lättare följa med i resonemangen som följer i analysen. 

 

För att kunna bilda sig en uppfattning av den neorealistiska teorin måste man titta på dess 

ursprung, realism. Just denna teori kan härledas till Antiken och Thucydides analys av det 

Peloponnesiska kriget som ägde rum på 400 – talet f.Kr.. Sammanfattningsvis kan 
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konstateras att Thucydides lyfter fram den sviktande maktbalansen i kombination med 

rationellt handlande som orsak till kriget (Thucydides ca. 400 f.kr./ 1951, kapitel 1, 

stycke 24). Dessa ord, sviktande maktbalans och rationellt handlande, har förblivit 

nyckelorden för teorin ända till våra dagars realism. Moral, rättigheter och skyldigheter är 

aspekter som inte tillmäts något större värde (Keohane 1986:7). 

 

Det som bestämmer maktfördelningen är utformningen av internationella relationer. 

Olika beteendemönster kan härledas från den globala distributionen av makt. Stater 

definierar sina intressen beroende på sin maktposition på den globala arenan. Mindre 

stater, exempelvis Sverige, är tvungna att acceptera förändringar som större stater tagit 

initiativ till. Detta kan till exempel appliceras på hur olika stater förhåller sig till 

internationella organisationer, exempelvis FN eller EU. Den moderna realismens fader, 

Hans J. Morgenthau, sammanfattar den politiska realismen när han säger att: ”think and 

act in terms of intrest defined as power” (Morgenthau 1985:54ff). Vad Morgenthau 

menar är att den mänskliga naturen är den huvudsakliga orsaken till realismens strikt 

rationalistiska antaganden (Ibid.). 

 

Kenneth N Waltz är en av neorealismens främsta företrädare och han delger sin tolkning 

av fångarnas dilemma, om hur alla stater tar hand om sig själv i första hand och att ingen 

tar hand om det internationella systemet i sitt verk Theory of International Politics 

(1979). Verket fokuserar även på staters agerande och internationella maktbalanser. 

Waltz förklarar att statens mål är att överleva, inte maximera värden, och att man i sitt 

försök till att överleva ingår i allianser mot starkare stater och på så sätt skapar man 

internationella maktbalanser (Waltz 1979:15). 

 

Vissa maktbalanser är att föredra framför andra enligt Waltz. Bipolär maktbalans mellan 

två starka makter är att gynnsammare då resultatet enbart kan bli stagnation eller 

fullskalig konflikt, en fullskalig konflikt gynnar ingen eftersom den kan innebär enorm 

förödelse. Konsekvensen blir troligtvis att stagnation inträffar, även om det förekommer 

vissa former utav utspel för att visa sin styrka. Om man däremot har en maktbalans som 
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är multipolär så kan regionala stormakter agera utan oro för att geografiskt sett långväga 

stormakter skall inblanda sig (Waltz 1979:136). 

 

Den multipolära maktbalansen kännetecknas då av större instabilitet, regionalt, men i 

förlängningen även globalt. Enligt neorealismen så var stormaktskonflikten mellan USA 

och Sovjetunionen att föredra framför maktbalansbilden som återfinns efter det kalla 

kriget (Waltz 1986:98ff). 

 

De gemensamma nämnare man kan hitta i realismen kontra neorealismen är det 

positivistiska synsättet där den politiska verkligheten härleds utifrån materialistiska 

perspektiv. Neorealisternas materialistiska och positivistiska antaganden får som 

konsekvens att normer och idéer inte anses konstruera och strukturera social verklighet. I 

stället menar man att normer och idéer reflekterar den materiella verkligheten (Adler 

1997:21ff). 

 

Det neorealister hävdar är alltså att det råder anarki i det internationella systemet och att 

stater primärt måste prioritera överlevnad och säkerhet för att befrämja sin autonoma 

ställning. Utifrån detta antagande blir makten väldigt centraliserad eftersom de stater som 

ignorerar det internationella systemets signaler i detta avseende riskerar att drabbas 

negativt och kanske till och med förlora sin självständighet. För en liten stat handlar det 

mycket om att försvara sin maktposition på den globala arenan. Om möjligheten finns 

eller visar sig vill dessa stater undvika medlemskap i internationella organisationer 

eftersom de begränsar statens frihet och autonomi. Detta kan appliceras på Schweiz som 

under hela 1900 – talet valt att stå utanför alla de organisationerna som andra neutrala 

länder såsom Sverige har inlemmats i. Den enda orsaken för enskilda stater att gå med i 

internationella organisationer är om det ses som en nödvändighet för att försvara sin 

autonomi. Ibland kan det dock bedömas som fördelaktigt att gå med i allianser för att 

balansera maktfördelningen i förhållande till andra allianser och stater. I det 

internationella samarbetet är stater intresserade av relativa fördelar snarare än absoluta 

(Baldwin 1993:5 – 6). 
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Det kan alltså uppstå samarbete i neorealistiska stater men detta samarbete bygger 

uteslutande på egoism. Ett exempel som är värt att nämna här är det avtalet mellan USA 

och Sovjetunionen under kalla kriget. Det går att dra en parallell till hur två stora företag 

konkurrerar med varandra i en ofullständig marknad. Ingen är intresserad av den andres 

överlevnad men det kan ändå löna sig att komma överens om prisnivåer och 

marknadsandelar istället för att föra ett priskrig som kan skada bägge parterna. Avtalet 

som nämns är det när de bägge länderna delade upp världen i två olika läger och satte en 

järnridå mellan Öst och Väst. Den här principen för agerande i det internationella 

systemet kan också appliceras på medlemskap i mer ekonomiskt orienterade 

organisationer som EU. Ekonomiska förutsättningar är en viktig aspekt av den 

internationella maktbalansen. Ett medlemskap i organisationen blir här aktuellt om det 

förväntas bidra till att upprätthålla nationella intressen genom att förbättra den relativa 

konkurrenskraften (Schimmelfennig 1999:7 – 8). 

2.1 Sammanfattning 

För att sammanfatta den neorealistiska teorin kan man försöka att utkristallisera de 

viktigaste ståndpunkterna som återfinns i litteraturen. Där kan vi se att neorealismen har 

fem centrala ståndpunkter enligt den litteratur som använts i detta kapitel: 

 

1. Stater är det centrala och vitala i det internationella systemet och systemet är präglat 

av anarki 

2. Alla stater har möjlighet att uppbringa militär auktoritet och kan som naturlig följd 

skada andra stater 

3. Stater kan ej vara säkra på andra staters intentioner  

4. Staters mål är att överleva 

5. Stater agerar rationellt för att bevara sin suveränitet 

 

Dessa punkter är kärnan i den neorealistiska teorin och utgör grundstommen till det 

kapitlet där teorin implementeras med empirin. 
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3 Bakgrunden till den svenska säkerhetspolitiken 

 

Vi ska i detta kapitel försöka att förklara de förhållanden som har lett till den svenska 

säkerhetspolitiska doktrinen. Vi tycker detta är viktigt att göra eftersom det ger en bild av 

hur Sverige agerat innan det kalla kriget. 

 

Sverige har under större delen av 1900 – talet varit inkilat mellan två diplomatiskt 

stridande supermakter. Ett prekärt läge för vilken stat som helst. Speciellt för en stat som 

Sverige vilka tidigare varit en europeisk stormakt.  

 

Anledningarna till det svenska neutralitetstänkandet som ställde landet utanför två 

världskrig och det kalla kriget finns att hitta i historien. Nedan redogörs för fyra faktorer 

som kom att spela en betydande roll under större delen av 1900 – talet. 

 

3.1 Stormaktskonstellationerna 

Sveriges säkerhetspolitik har alltid varit betingat av en monumental faktor – Ryssland.  

Landet har spelat en motpolsroll i de konflikter som har uppstått i vårat närområde. Ända 

sedan den svensk – danska striden om hegemonin i den skandinaviska regionen upphörde 

har Sverige intagit en icke krigförande roll i de stormaktskonflikter som blossat upp. Den 

svenska säkerhetspolitiken tvingades fram av läget mellan två stormakter som öppet 

hotade varann: 

 

• Tyska kejsardömet mot det ryska tsarväldet 

• Nazi – Tyskland mot Sovjetunionen 

 

(Andrén, 1997:68 – 69) 

3.2 Fredstiden 

Det sätts ofta likhetstecken mellan den period freden har regerat i landet och den tid 

neutralitetspolitiken har existerat. Neutralitetsanhängare hävdar ett det råder en direkt 
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orsak – verkan mellan de båda. Faktum är att den första neutralitetsförklaringen kom till 

redan 1834 inför hotet om ett krig mellan Ryssland och England, ett krig som aldrig bröt 

ut (Andrén, 1997:69 – 70). 

 

 

När första världskriget bröt ut ställde sig Sverige neutralt trots starka sympatier för 

Tyskland. Denna gång klarade sig landet utan större eftergifter. Det skulle inte bli lika 

enkelt under det andra världskriget där Sverige hamnade i en väldigt svår sits efter den 9 

april 1940 då Tyskland invaderade Danmark och Norge. Sverige ingick inte till en början 

i tyskarna invasionsplaner men det strategiska läget var något som de på sikt inte kunde 

missa. När invasionen väl inträffade uttalade Sverige ånyo sin neutralitet och för att 

ytterligare förstärka denna ståndpunkt vägrades norrmän och danskar inträde till landet 

(Ibid: 55 – 56). 

 

Sverige kunde dock inte klara sig helt ifrån tysk närvaro på svensk mark. För att 

undanröja ett invasionshot tillät man att tyska transporter rullade på vissa järnvägar 

genom landet (Ibid: 56).  

 

3.3 Kollektiva säkerhetssträvanden 

De historiska faktorer som vi ovan redogjort för har stor betydelse för kommande avsnitt. 

Den långa traditionen av neutralitetstänkande i den säkerhetspolitiska agendan samt de 

över 100 åren av fred bidrog stark till Sveriges hållning under det kalla kriget. Landets 

roll i förhållande till kollektiva säkerhetssträvanden är något som täcker större delen av 

det förra seklet.  

 

Den kollektiva säkerheten på den internationella arenan har kommit att bli fundamentet i 

Sveriges utrikespolitik. Landet har alltid varit en stor anhängare av Förenta Nationerna 

och stöttat deras verksamhet, ibland lite utöver vad som kan krävas av en medlemsstat.  

Sverige är till exempel drivande i många frågor och såg ensamma till att föra upp 

miljöfrågan på FN: s dagordning och har alltid varit ett utav de länder som ställt upp med 
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fredsbevarande trupper. Det har dock inte alltid varit ett problemfritt förhållande. Under 

FN: s födelseperiod ifrågasattes Sveriges eventuella inblandning i organisationen. Flera 

debatter hölls i riksdagen om huruvida den svenska neutralitetspolitiken var förenlig med 

att vara medlem i FN (Andrén 1997:71 – 72). 

 

3.4 Inre säkerhetspolitik 

Den svenska neutralitetspolitiken grundade sig under det kalla kriget på ett starkt försvar. 

Det ansågs att försvaret skulle utgöra en grundstomme som nationell trygghetsfaktor. 

Statens hållning i försvarsfrågan ansågs vara ett resultat av de båda världskrigen och 

framför allt misslyckandet med att hålla tyska trupper utanför Sveriges gränser. 

Anledningen till att regeringen under den tiden gick med på att låta tyska trupper 

transportera sig över svensk mark var rädslan att försvaret inte var starkt nog för att 

utgöra ett hot (Ibid: 72). 
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4 Svensk säkerhetspolitik 1939 – 1991 

 

Sverige var i början av efterkrigstiden stärkta av sin lyckade hållning i de båda 

världskrigen. Den svenska neutralitetspolitiken hade varit en framgång för den svenska 

regeringen ända sedan den infördes som den huvudsakliga utrikespolitiska linjen. Det 

scenario som uppdagades efter andra världskriget fick till följd att världen till stor del 

delades upp mellan Warszawapakten och NATO. Två allianser som hade ett gemensamt 

mål – kontroll. Sverige var nu tvunget att ytterligare förtydliga sitt ställningstagande och 

förklarade sig vara alliansfria. Många och långa debatter följde om huruvida Sverige 

skulle ansluta sig till någon allians eller fortsätta stå utanför. Rädsla för att Sovjet skulle 

göra ett försök att införliva Sverige i sin maktsfär var påfallande men svenska regeringen 

valde att fortsätta hävda sin alliansfrihet. (Dahl 1997: 181ff) 

 

Vad vi ska göra i detta kapitel är att beskriva den svenska säkerhetspolitiken före 

Sovjetunionens fall koncentrerat till åren 1939 – 1991. Denna beskrivning kommer att 

delas upp i fyra undersökningsområden som vi anser vara essentiella för vår studie: 

 

• Säkerhetspolitisk hållning 

• Säkerhetspolitikens struktur och strategi 

• Internationella samarbeten 

• Neutralitetsprincipens upprätthållande 

 

Genom att koncentrera oss på dessa punkter som ger oss en beskrivning av Sveriges 

hållning på strategiska områden i säkerhetspolitiken och göra en jämförelse mellan tiden 

före och efter Sovjets fall kommer vi att kunna få fram en bild om hur Sveriges 

säkerhetspolitik har förändrats. 
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4.1 Säkerhetspolitisk hållning 

För att få en uppfattning om hur Sveriges säkerhetspolitiska hållning har ändrats under 

den tidsperiod som vi nu är inne på ska vi titta på de viktigaste kursändringar inom 

neutraliteten som gjorts. Det är dessa som lagt grunden till den hållning vi kommer att 

presentera i senare avsnitt. 

 

Sverige har hållit fast vid neutralitetsprincipen ända sedan Napoleonkrigen. Det var först 

efter andra världskriget som försvarsallianser bildades även i fredstid, dessa brukade 

oftast komma till i början av krigen. Nu valde olika stater att istället försäkra sig om att få 

militärt stöd i händelse av en ny konflikt redan innan det ens var tal om en sådan. Sverige 

valde efter det andra världskriget en alliansfri linje därför att det var den enda linje som 

var försvarbar politiskt sett, förutsatt att man ville behålla sin neutralitet under krig. 

 

Den svenska alliansfriheten som doktrin har legat fast förankrad under hela det kalla 

kriget. Det har dock funnits olika inriktningar inom doktrinen. Generellt kan man säga att 

det har skett en mindre förändring under varje decennium. Då svenska regeringen under 

1950 – talet deklarerade sin utrikespolitik för riksdagen betonade det väldigt noggrant att:  

 
Vi önskar inte föra en utrikespolitik som bidrar till att vårt hörn av världen blir ett 

oroscentrum och en friktionspunkt mellan öst och väst. 

(Andrén 1997:77) 

 

Under 1950 – talet kunde man skönja en rädsla av att bli indragen i den globala 

maktblockskamp som fördes mellan USA och Sovjetunionen. Sverige höll sig mer än väl 

utanför och enbart i de fall som togs upp i FN och de båda supermakterna var överens tog 

man ställning. Fördelen med det system som fanns i FN: s säkerhetsråd var att fem av de 

militärt största staterna har vetorätt och på så sätt kan inte ett beslut tas i säkerhetsrådet 

om inte alla dessa är överens. 

 

När Storbritannien 1961 för första gången bestämde sig för att byta fot, från Efta till EG, 

började neutralietetsdebatten på nytt. Sverige ställdes för första gången på allvar inför 
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frågan om att revidera hela sin Europapolitik. Frågan debatterades flitigt i den svenska 

riksdagen men svaret från den svenska regeringen med statsminister Erlander i spetsen 

blev ett kompromisslöst nej. Det skulle visa sig att Storbritannien fick vänta ända till 

1973 innan man fick ta steget in i EG då Frankrikes president de Gaulle lade in ett veto 

mot deras ansökan. Efta levde vidare i ytterligare 12 år (Andrén 1997:81). 

 

Medan 1950 – talets utveckling pekade mot en mera snäv uppfattning om 

neutralitetspolitiken och dess begränsningar reformerades synen på den under 60 – talet. 

Sverige började använda starkare begrepp när man uttalade sig om situationen i 

omvärlden. Erlander refererade till några andra Europeiska neutrala stater (Schweiz och 

Österrike) i ett tal den 22 augusti 1961 vid Svenska Metallarbetarförbundets kongress 

som blivit känt som ”Metalltalet”. I detta tal görs en jämförelse av dessa länders mer 

strikta neutralitetspolitik som var inskrivet i konstitutionen något som Sverige ännu inte 

gjort. Erlander menade att Sverige baserat på detta faktum har en ”större rörelsefrihet när 

det gäller tolkningen och tillämpningen av neutralitetspolitiken” (Ibid.). 

 

Det var ändå under 1970 – talet som neutralitetspolitiken sattes på hårdast prov och det 

var under den dåvarande statsministern Olof Palmes ministär. Palme fördömde USA: s 

handlingar i Vietnam och var mer än vänligt inställd till Castro. Det riktade stark kritik 

till Sverige som ansågs vara långt utanför de gränser som neutralitetspolitiken tillåter 

(Ibid: 83). 

 

Som vi kan se har det alltid funnits en pragmatisk, handlingsorienterad tolkning av den 

svenska alliansfriheten som de olika svenska ministärerna utnyttjar till diverse 

ändamålsinriktade uttalanden. 

4.2 Säkerhetspolitikens struktur och strategi 

Det finns olika sätt att upprätthålla neutraliteten. Antingen kan man, som exempelvis 

Schweiz, ägna sig mer åt inrikespolitik än utrikespolitik eller så kan man välja den väg 

som Sverige valde. Det handlar om en aktiv utrikespolitik där man agerar medelväg 
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mellan de två supermakterna. Sverige gjorde detta med bravur. Grundstommen till denna 

aktiva säkerhetspolitik lades genom ett idogt arbete inom FN: s ramar.  

 

Efter andra världskriget kännetecknades Sveriges utrikespolitik av två särdrag. Det ena 

var den starka solidariska känslan med tredje världen som resulterade i ett ansenligt 

biståndsprogram. Primärt gavs detta bistånd till små, alliansfria stater med huvudsakligen 

liknande politiska åsikter som Sverige. Det andra kännetecknet var den svenska 

pacifismen och företrädandet av världsfred som resulterade i ett antal politiska initiativ i 

ett försök att understödja global avrustning (Dahl 1997:183 – 184). 

 

En aktivitet som gick helt i linje med den aktiva svenska säkerhetspolitiken var de olika 

medlingsuppdrag som medlemmar av det svenska kabinettet tog på sig. Sten Andersson 

var ju i allra högsta grad inblandad i sin roll som medlare i den (då) lyckade 

förhandlingen i Mellan – Östern konflikten. (Ibid.). 

 

För att sammanfatta detta avsnitt kan vi se att alla de åtaganden som Sverige tog på sig 

under den tidsperiod som vi nu diskuterar är direkt sammanlänkat med 

neutralitetspolitiken. Ett litet land som Sverige skulle aldrig ha chans att sätta en så stark 

prägel på den utrikespolitiska debatten om inte landet var neutralt. Den strategi som 

landet valde efter andra världskriget var en aktiv utrikespolitik och med facit på hand 

måste man säga att svenska regeringen lyckades med sitt mål. 

 

4.3 Internationella samarbeten 

Sverige fick i början av efterkrigstiden flera erbjudanden om att införlivas i ett antal 

militära allianser för att få garanti om skydd vid ett eventuellt sovjetiskt anfall. 1948 

bildades den första militärpakten i väst som inte hade Tyskland som huvudmotståndare 

utan Sovjetunionen. Alliansen kallades för Brysselpakten men kom senare att byta namn 

till Västeuropeiska Unionen, VEU. Året efter införlivades VEU i Atlantpakten och 

grundstommen till NATO bildades där Sverige var med i diskussionsfasen. Officiellt 

avvisade Sverige all medverkan i europeiska säkerhetssystem (Andrén 1997:74ff). 

 16



 

Även om Sverige valde att i ett tidigt skede deklarera sig som alliansfritt i fredstid var det 

ändå inte bra för landet att ställa sig utanför något slags internationellt samarbete. Landet 

fick visserligen ta del utav Marshallhjälpen men i övrigt så var den ekonomiska 

situationen sådan att man inte kunde klara sig på lång sikt. Detta skulle klarna för den 

svenska regeringen under slutet av 1960 – talet då frågan om ett medlemskap i EG 

(nuvarande EU) kom upp på agendan. Den ekonomiska uppgången landet upplevt från 

andra världskrigets slut var på väg att stagnera och något var tvunget att göras. Ett 

medlemskap i EG var dock, enligt regeringen, uteslutet då det ansågs vara ett steg 

närmare Västeuropa vilket i sin tur kunde uppfattas som ett hot mot Sovjetunionen. De 

flesta länder som då var medlemmar av organisationen ingick även i försvarsalliansen 

NATO, något som svenska riksdagen ansåg vara väldigt besvärande. Resultatet av det 

hela blev att Sverige tillsammans med Storbritannien, som vägrades medlemskap av 

Frankrikes dåvarande president Charles de Gaulle, skapade frihandelsorganisationen 

EFTA. Ytterligare fem länder anslöt sig och Sverige kunde på det viset stärka de 

ekonomiska banden med några av sina viktigaste handelspartners, framför allt 

Storbritannien (Andrén: 80ff). 

 

Även om EFTA var av stor vikt för den svenska handeln så kom FN att spela den största 

rollen för den svenska utrikespolitiken. Det var genom FN som den alliansfria linjen 

kunde upprätthållas utan större konfrontationer med vare sig Väst eller Öst. 

 

Frågan om ett medlemskap i FN var förenligt med den svenska alliansfriheten var en 

fråga som debatterades flitigt i riksdagen. Det som oroade politikerna var att FN skulle 

bli föremål för en omfattande blockbildning och att Sverige inte skulle ha kraft nog att stå 

utanför något av blocken. FN fick, till skillnad från sin föregångare NF, besluta om 

obligatoriska militära sanktioner vilket svenska riksdagen ansåg vara oförenligt med en 

alliansfri politik. Vad som ändrade hållningen till FN var det att organisationen lyckades 

få med sig stater som USA och Kina. Detta öppnade dörren för ett svenskt deltagande. Då 

Sverige inte ville komma på kant med någon sida av det kalla kriget var det bara möjligt 

med ett inträde då de största staterna från både Öst och Väst representerade. Valet 
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förenklades ytterligare av säkerhetsrådets instiftande vilket innebar att Storbritannien, 

Frankrike, Sovjetunionen, USA och Kina fick vetorätt. Detta innebar, för Sverige, att ett 

beslut i säkerhetsrådet måste vara enhälligt vilket gjorde att man inte stötte sig med någon 

utav de viktigaste parterna (Ibid: 71 – 72). 

 

För att klargöra sin ståndpunkt vad gäller den svenska hållningen till FN var regeringen 

sålunda nödgad att inför första kammaren i februari 1948 formulera den officiella 

svenska inställningen. Detta gjordes på följande sätt: 

 
Ifall FN fungerar enligt sitt program, bestämmes Sveriges hållning i sådana lägen under 

beaktande av de förpliktelser som medlemskapet ålägger oss. Om den nya 

säkerhetsanordningen undergrävs genom politisk blockbildning eller om den eljest är 

förlamad i sin handlingsförmåga, måste vårt land ha friheten att välja neutralitetens väg. 

Huruvida neutralitetspolitiken i denna tänkta situation är möjlig att förverkliga eller icke, 

beror inte enbart på oss själva, och utsikterna kunna därför inte på förhand bedömas. Men 

vi önska inte genom ett förhandsengagemang avhända oss rätt och möjlighet att stå 

utanför ett nytt krig. 

(Första kammarens protokoll 1948:27) 

 

4.4 Neutralitetsprincipens upprätthållande 

Vikten av ett starkt försvar inpräntades i den svenska ministären under andra världskriget. 

När tyskarna krävde att få använda svenskt territorium för att skeppa sina trupper upp till 

den finska nordliga gränsen kunde Sverige inte annat än tillåta detta. Man visste att den 

svenska försvarsmakten var chanslöst mot de starka tyska trupperna. Detta kom att bli en 

hjärtefråga efter krigets slut då svenska regeringen insåg att det enda som kunde hålla 

främmande makt borta från svensk mark var en försvarsmässig uppryckning (Andrén 

1997:72 – 73). 

 

Neutraliteten var ett mål för Sverige under det kalla kriget. Alliansfriheten och det starka 

försvaret blev ett medel för att nå detta mål. Mycket av Sveriges politik under denna 

period handlade om att ge sken utav att vara ett litet land med en stark försvarsmakt.  I 

realiteten var försvaret inte starkt. Svenska regeringen satsade stora summor för att rusta 
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upp sitt eget försvar medan man genom FN stod för en hårdför nedrustningspolitik. 

Tanken bakom det hela var att skrämma iväg de länder som siktade in sig på Sverige och 

hotade med att införliva landet i någon av de globala pakter som växte fram i slutet av 

1940 – talet. Det var ändå en väsentlig skillnad på NATO och Warszawa – pakten. 

Medan NATO tydligt var en defensiv försvarsorganisation som förde en mer 

skrämselinriktad försvarspolitik var dess motsvarighet i öst offensiv och införlivade de 

Östeuropeiska satellitstaterna med våld och folkrättsligt tveksamma metoder. Det var den 

senare som Sverige hade i tankarna när försvaret blev den ideologiska ryggrad som höll 

uppe alliansfriheten (Andrén: 72ff). 

 

4.5 Kapitelsammanfattning 

När vi nu behandlat tidsperioden 1939 – 1991 framträder ett antal utmärkande drag i den 

svenska säkerhetspolitiken. För det första förde Sverige en konsekvent utrikespolitik som 

syftade till att fylla en balansroll mellan supermakterna där man varken gick emot eller 

följde med de politiska riktlinjer som de satte upp för sina allierade. För det andra var och 

är den svenska säkerhetspolitiken väldigt svagt utformad och är heller inte förankrad i 

någon grundlag vilket gör den sårbar för personliga tolkningar. Olof Palme som var 

statsminister mellan 1969 – 76 och 1982 – 86 tolkade neutralitetspolitiken på ett helt 

annat sätt än Tage Erlander som var statsminister 1946 – 69. Palme var en utav de 

personer som upprörde västalliansen mest när han gick i täten på det demonstrationståg 

som uttalade sitt stöd mot Vietnamkriget medan Erlander inte gjorde några extravaganta 

uttalanden. 

 

Med detta kapitel i åtanke kan vi nu koncentrera oss på att undersöka om och i så fall hur 

den svenska säkerhetspolitiken har reagerat på det bipolära systemets nedbrytande i och 

med att Sovjetunionen upplöstes. 
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5 Svensk säkerhetspolitik 1991 – 2002 

 

Detta kapitel syftar till att beskriva hur en liten stat som Sverige förändrade sin 

säkerhetspolitik efter Sovjetunionens fall och sedermera kalla krigets slut. Det faktum att 

den bipolära maktbalansen i världen raserats innebar å ena sidan en lättnad för Sverige 

eftersom det överhängande hotet från öst inte längre existerade i samma utsträckning, 

men å andra sidan var den uppkomna situationen ny för Sverige vilket innebar vissa 

problem. Även detta kapitel kommer att delas in i de fyra underrubrikerna; Sveriges 

nuvarande säkerhetspolitiska linje, säkerhetspolitikens struktur och strategi, 

internationella samarbeten och neutralitetsprincipens upprätthållande. 

 

5.1 Säkerhetspolitisk hållning 

År 1992, under Carl Bildts regering, beslutade riksdagen att omformulera den 

säkerhetspolitiska doktrinen. Den tidigare formuleringen bedömdes som ålderdomlig 

efter kalla kriget och i samband med ett eventuellt svenskt inträde i EU. Ökade krav på 

internationellt samarbete skulle i vissa lägen göra det omöjligt att förbli neutralt i 

händelse av krig. Den nya formuleringen fick lydelsen ”Den militära alliansfriheten, som 

syftar till att Sverige skall vara neutralt i händelse av krig och kris i vårt närområde, 

består”. Citatet nedan är hämtat från den ovan nämnda doktrinen och syftar till att 

understryka Sveriges steg mot en europeisk identitet (Andrén 1996:169). 

 
”Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och oberoende, 

Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en 

handlingsfrihet att – såsom enskild nation och i samverkan - kunna utveckla vårt 

samhälle (…). I den internationella dimensionen är målet att uppnå gemensam säkerhet. 

Vi skall i samverkan med andra stater aktivt delta i fredsfrämjande och humanitär 

verksamhet (…). Det är vidare ett mål att varaktigt säkra ett förtroendefullt och nära 

samarbete mellan alla stater i Europa samt att få till stånd en effektiv och väl fungerande 

europeisk krishanteringsförmåga.” (Andrén 1996:169ff) 
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Debatten under ett decennium sedan dess har handlat om den omformulerade andra delen 

av doktrinen, det vill säga formuleringarna om neutraliteten, som av många inte upplevts 

som tillräckligt klar. Detta var också en bakgrund till den nya formulering, den tredje i 

ordningen efter andra världskriget, som fyra partier i riksdagen beslutade om i februari 

2002. 

 

Den svenska regeringen utformade 2002 tillsammans med de tre riksdagspartierna 

Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna den säkerhetspolitiska 

linje som vi för nuvarande följer. Enligt den ska svensk säkerhetspolitik syfta till att 

bevara fred och självständighet och dessutom bidra till stabilitet och säkerhet i 

närregionen. Enligt vedertagna linje är Sverige, och ska förbli militärt alliansfritt 

eftersom det anses vara, och har varit, det bästa för Sverige (Internet 1). Vidare förklaras 

den framtida hållningen med följande utdrag från linjeförklaringen: 

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

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

samverkan med andra länder. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt 

stöd till Förenta nationerna. Genom vårt medlemskap i den Europeiska unionen deltar vi i 

en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska 

kontinenten.” (Internet 1). 

 

Slutligen framhålls det att en central del av den svenska säkerhetspolitiken är existensen 

av en betryggande försvarsförmåga. Sverige ska enligt linjeförklaringen också verka 

aktivt för nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen (ibid.). 

 

5.2 Säkerhetspolitikens struktur och strategi 

Den dramatiska omställningen som Sovjetunionens fall medförde, gjorde att Sverige 

tvingades ändra sin säkerhetspolitiska struktur och strategi. Efter en längre tid av officiell 

neutralitet och alliansfrihet har Sverige tagit små, men betydande steg, mot ett öppnare 

samarbete med grannländer och allianser. Medan det bipolära systemet gjorde det möjligt 

för Sverige att föra en aktiv utrikespolitik som en oberoende tredje part, om än med starkt 
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begränsat svängrum, så har det bipolära systemets fall inneburit att Sverige kunnat ta sig 

större friheter utan att vara rädd för sin egen säkerhet (Dahl, 1997:187). 

 

I och med det bipolära systemets fall infann sig en osäkerhet bland Sveriges makthavare 

angående förutsättningarna för den svenska neutralitetspolitiken. Det nya världslägets 

inträde uppvisade inga bipolära konflikter och således inte heller några parter att förhålla 

sig neutral emellan. Detta blev startskottet för omfattande debatter i Riksdagen huruvida 

Sverige borde ändra på sin neutralitetspolitik eller inte. Den principfasthet som präglat 

politiken under 1900-talet speglades i den osäkerheten som fanns inför den förändrade 

världen. Till en början proklamerade den socialdemokratiska regeringen 1991 att 

”neutralitetspolitiken, stödd av ett starkt och allsidigt sammansatt försvar, förblir grunden 

för vår säkerhetspolitik” (Andrén, 1996:162). Verkligheten kom dock ifatt makthavarna 

och tendenserna som uppvisade att läget inte var det samma som förut blev allt starkare.  

 

De baltiska staternas frigörelse innebar goda nyheter eftersom Sverige kunde vara med att 

bygga upp de nya länderna och på så sätt se till att demokratin fick fotfäste direkt. Det 

nya läget betydde att Sverige inte längre hade något dominerande grannland vare sig 

österut eller söderut. Istället hade östblockets fall lett till att Sverige omgärdades av ett 

antal vänligt sinnade oberoende stater av vilka några var små och sårbara, till och med i 

jämförelse med Sverige. I början av 1990-talet, under den borgerliga regeringen, 

genomfördes en omfattande satsning på de baltiska länderna. Dåvarande statsministern, 

Carl Bildt, visade ett personligt intresse av den baltiska regionen och uttalade sig vid ett 

tillfälle på ett sätt som väckte uppseende. Bildt förklarade att Sverige skulle bistå de 

baltiska länderna vid en eventuell attack mot deras suveränitet, men uttalandet var dock 

av den vagare karaktären vilket lämnade utrymme för olika tolkningar. Detta uttalande 

var dock det tydligaste avsteget från det tidigare passiva ställningstagande som Sverige 

haft. Uttalandet väckte starka känslor bland medborgare och politiker som var rädda för 

att Sverige skulle kunna komma att dras in i konflikter vars omfattning vi inte kunde 

hantera. Neutralitetsprincipen var nu starkt ifrågasatt (Dahl 1997:189) 
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5.3 Internationella samarbeten 

Inte helt oväntat öppnade Sovjetunionens fall många dörrar för Sverige. Eftersom det 

överhängande hotet var borta vände Sverige sin blick mot övriga Europa och i och med 

det också mot den Europeiska Unionen. Sverige lämnade 1991 in sin ansökan till 

dåvarande EG efter stor parlamentarisk majoritet. Den folkliga opinionen svängde fram 

och tillbaka under 3 år men när Ingvar Carlsson 1994 offentliggjorde sin 

regeringsförklaring sade han att han som statminister ämnade verka med full kraft för ett 

svenskt EU-medlemskap. Det ska sägas att regeringen inte var säkra på att få igenom 

detta eftersom de båda stödpartierna vänsterpartiet och miljöpartiet är uttalade EU-

motståndare. Från årsskiftet 1994-1995 var dock Sverige definitiva medlemmar an den 

Europeiska Unionen (Andrén 1996:150ff). 

 

I och med inträdet i EU blev Sverige också observatörer av VEU. Sverige ville inte bli 

fullvärdiga medlemmar av VEU eftersom det inte var förenligt med den militära 

alliansfriheten som förespråkades under den tiden. Den socialdemokratiska regeringen 

konstaterade 1995 att Sverige inte ämnade bli medlemmar i vare sig NATO eller VEU. 

Istället deklarerades det att Sverige skulle verka för en ny säkerhetsgemenskap genom 

deltagande i OSSE, PFF, Europarådet och FN (Cramér 1998:623). 

 

Sveriges beslut att gå med i PFF 1993 är det närmaste ett medlemskap i NATO vi kan 

komma. PFF:s syfte varierar beroende på vilka ögon du ser igenom. För öststaterna 

innebär PFF ett skydd mot Öst och förhoppningsvis ett fullvärdigt medlemskap i NATO. 

Andra stater, som Sverige, såg medlemskapet i PFF som ett instrument för att förbättra 

den internationella fredsbevarande verksamheten. Medlemskapet utgjorde inget hot mot 

den militära alliansfriheten eftersom PFF inte är ett bindande samarbete (Andrén 

1996:173). 

 

NATO-frågan aktualiserades återigen 1995 då det diskuterades huruvida en beredning 

inom Försvarsdepartementet skulle tillsättas med uppgift att granska konsekvenserna av 

ett eventuellt medlemskap i NATO. Dåvarande försvarsministern, Thage G. Peterson, 

ställde sig negativ till en sådan beredning eftersom både han och statsministern (Ingvar 
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Carlsson) ansåg att ens ett övervägande om NATO-medlemskap skulle strida mot 

Sveriges säkerhetspolitiska intresse. Oifrånkomligt är dock att svenska trupper samarbetat 

nära med NATO både under Balkankriget och vid gemensamma övningar runt 

Östersjöområdet. Sverige sågs, och ses ibland, som en informell medlem av NATO när 

det handlar om fredsbevarande aktiviteter, men inte när det gäller krigförande operationer 

(ibid: 176). 

 

Kalla krigets slut innebar inga större förändringar för Sveriges förhållande till FN. 

Sveriges åsikt är att FN bör koncentrera sig på humanitära och fredsbevarande 

operationer. Debatten har därför i mångt och mycket handlat om huruvida Sverige bör 

delta i de militära uppgifterna som anses skötas bäst av stormakterna.  

 

5.4 Neutralitetsprincipens upprätthållande 

Det bipolära systemets upplösning aktualiserade frågan om förutsättningarna för den 

traditionella svenska neutralitetspolitiken hade försvunnit. Fanns det egentligen något att 

vara alliansfri eller neutral emellan? 

 
”Som den svenska riksdagen nyligen har deklarerat består Sveriges militära alliansfrihet 

alltjämt. Samtidigt inser vi att utformningen på lång sikt av en gemensam försvarspolitik, 

som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar, är ett mål för den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, som kommer att diskuteras vidare inom 

ramen för 1996 års översynskonferens. Vi avser inte att hindra Europeiska unionens 

utveckling på vägen mot detta mål” (Dinkelspiels citerade tal i Agrell 1994:13). 

 

Med dessa ord satte den svenske Europaministern Ulf Dinkelspiel punkt för den svenska 

neutralitetspolitiken i dess efterkrigstida form. Tidpunkten för uttalandet var den 1 

februari 1993 och platsen var medlemskapsförhandlingarna i Bryssel. Till skillnad från 

den tidigare neutralitetshållningen innebar detta uttalande att Sverige var angeläget att få 

delta i arbetet att bygga ett nytt europeisk säkerhetssystem eftersom de strävade efter att 

samverka fullskaligt i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (ibid.). En sådan 

strävan är självklart inte förenlig med den svenska principen om att stå neutrala vid 
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väpnade konflikter som berör Unionen. Den ”Europeiska identiteten” blev ett uttryck som 

kom att ersätta neutraliteten. 

 

Det kan diskuteras huruvida det överhuvudtaget är möjligt att upprätthålla neutraliteten i 

och med medlemskapet i den europeiska unionen. Försvarspolitiken har överflyttats till 

den Västeuropeiska unionen (VEU) som dock är på väg att inarbetas i själva EU. 

Ytterligare faktorer som kan besvara ovanstående fråga är att EU i det längre perspektivet 

säger sig eftersträva en gemensam försvarspolitik. Som EU-medlem deltar Sverige delvis 

i militariseringen av EU. Försvarspakten Västeuropeiska Unionen (VEU) har i praktiken 

upphört att existera och uppslukats till största delen av EU. Inom två år ska EU vara i 

stånd att inom 60 dagar sätta in styrkor på upp till 60 000. Sverige ska bland annat bidra 

med Jas-plan och ubåtar, totalt 1 900 soldater och officerare (Internet 2). Denna strävan 

är än så länge just bara en strävan eftersom det krävs ett enhälligt beslut för att den 

föreslagna gemensamma försvarspolitiken ska kunna anammas i verkligheten. 
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6 den neorealistiska teorin och förändringen i svensk säkerhetspolitik 

 

I det här kapitlet ämnar vi knyta samman den deskriptiva delen till en komparativ analys. 

Det är också här vi väljer att besvara den huvudsakliga frågeställningen: Hur har Sveriges 

säkerhetspolitiska agerande förändrats efter Sovjetunionens fall i kontrast till tiden före. 

Kan Sveriges säkerhetspolitiska agerande förklaras med den neorealistiska teorin? 

Eftersom den empiriska delen är indelad i likadana avsnitt finner vi det praktiskt att också 

göra det i detta kapitel. 

6.1 Sveriges säkerhetspolitiska linje 

I den empiriska delen valde vi att granska Sveriges säkerhetsdoktriner för de utvalda 

tidpunkterna eftersom vi ansåg att de gav en tydlig fingervisning om hur Sveriges 

säkerhetspolitiska linje såg ut. Inte helt oväntat har doktrinen modifierats under tidens 

gång eftersom det politiska världsläget krävde det. Efter andra världskrigets slut 

formulerades en doktrin som hade till syfte att hålla Sverige neutralt och alliansfritt. 

Anledningen till den alliansfria hållningen var att landet inte ville bli inblandat i den 

uppblossande konflikten mellan Öst och Väst. Den linjen låg fast i sak medan 

meningarna i den ändrades.  

 

Efter Sovjetunionens fall upplöstes det bipolära läget i världen. Det fanns då inte någon 

anledning för Sverige att i samma utsträckning som förut anpassa sig efter relationen 

mellan Sovjetunionen och USA. 1992 modifierades den Svenska säkerhetsdoktrinen och 

slutresultatet blev uppseendeväckande i många meningar. Den nya doktrinen visade 

tydligt hur gärna Sverige ville bli medlem av den Europeiska Unionen. Den innehöll 

formuleringar som yrkade på ett förtroendefullt och nära samarbete mellan de europeiska 

staterna samt att få till stånd en väl fungerande europeisk krishanteringsförmåga. Målet 

var att uppnå gemensam säkerhet. Inte helt oväntat blev den nya doktrinen föremål för 

heta debatter både på gatan och i Riksdagens plenisal. 
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Den senaste ändringen i doktrinen utfördes 2002 och är starkt påverkad av medlemskapet 

i den Europeiska Unionen. Där kan man exempelvis läsa en formulering som säger att vi 

genom vårt medlemskap i den Europeiska Unionen deltar i en solidarisk gemenskap vars 

främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska kontinenten. 

 

David A. Baldwin skriver i sin bok ”Neorealism and neoliberalism – The contemporary 

debate” (1993 sid 5 – 6) att stater agerar utifrån premissen att anarki råder i det 

internationella systemet. Sveriges geografiska och politiska storlek gör att landet måste 

prioritera överlevnad och försvara sin maktposition på den internationella arenan. Vi 

anser oss kunna se att Sveriges agerande under senare delen av 1900 – talet präglas av 

den neorealistiska skolan. Det finns flera faktorer som tyder på detta, sett utifrån det 

teoretiska kapitlet i uppsatsens inledande delar. För det första var Sverige tyngt av det 

ansvar som de ålagt sig själva under det kalla kriget att fylla en balansroll i 

världspolitiken. Anledningen till att de gick med i FN var just det att de ville utjämna 

maktbalansen. Efter Sovjetunionens fall fanns det som bekant ingen balansroll att fylla. 

De uttalanden som gjordes i samband med detta tydde på att Sverige nu valde att inrikta 

sig på situationen i sitt närområde där hotet från Öst nu inte innebär ett militärt hot i 

samma skala som under det kalla kriget. Sveriges agerande vad gäller den 

säkerhetspolitiska linjen blev annorlunda än förut. De valde nu, i stället för de vaga 

uttalandena under kalla krigets dagar, att tydligare klargöra sin ståndpunkt. Enligt 

neorealisterna förklaras detta med att hotet från Öst om att förlora sin autonomi vid en 

konfrontation var borta. 

6.2 Säkerhetspolitikens struktur och strategi 

I början av 1950 – talet stod Sverige i ett vägskäl. Man kunde, som Schweiz, välja att 

isolera sig från omvärlden och till stor utsträckning ägna sig åt inrikespolitik. Det andra 

alternativet var att lägga stor kraft på utrikespolitiken med budskap om nedrustning och 

världsfred. Sverige valde det senare. Under 1950 – talet växte ”den svenska modellen” 

inom utrikespolitik fram. Den präglades av ett aktivt handlande på den internationella 

arenan med stort engagemang i FN och flertalet medlingsuppdrag för FN: s räkning. 
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Utrikespolitiken användes som ett led i den kampanj som syftade till att hålla Sverige 

utanför de stora allianserna, NATO och Warszawapakten, och det lyckades. 

 

Omställningen som Sovjetunionens fall innebar var omfattande i många avseenden. Efter 

en längre tid av officiell neutralitet och alliansfrihet började Sverige ändra sin 

utrikespolitik genom att förklara sig vara intresserade av internationella samarbeten med 

grannländer och allianser. Sverige såg det som sin uppgift att hjälpa de baltiska länderna 

att bygga upp ett demokratiskt system och sträckte sig till och med så långt att de lovade 

att bistå dem vid en eventuell attack mot deras suveränitet. Detta hade varit otänkbart så 

tidigt som fem år tillbaka. Från att tidigare ha varit försiktiga och passiva i sina 

ställningstaganden uppvisade Sverige en helt ny attityd i sin utrikespolitik jämfört med 

åren innan Sovjetunionens fall. 

 

Denna förändring inom den svenska utrikespolitiken går att spåra till den neorealistiska 

teorin. Teorin säger att en liten, i vissa fall maktlös, stat måste försvara sin maktposition 

genom att göra sig själv oumbärlig. Sveriges engagemang i bland annat baltstaternas 

demokratisering var inte enbart uppbyggt på solidariska skäl. Det är inte otänkbart, 

snarare troligt, att Sveriges regering såg sin chans att trygga det baltiska områdets 

stabilitet. Tanken bakom ett sådant samarbete kunde troligen vara flera. En anledning 

kunde vara att de ville skapa en stabilitet i området som inte funnits där under 

Sovjettiden. För att överleva som stat är dessa förändringar nödvändiga eftersom ett land 

aldrig kan vara säker på andra staters intentioner. 

6.3 Internationella samarbeten 

Sverige valde att gå med i FN först när alla kärnvapenmakter var med. Om någon utav de 

stora staterna som till exempel USA, Kina eller Sovjetunionen hade stått utanför hade 

Sverige med all säkerhet också valt att göra så. Detta visar den rädsla landet hade under 

mitten av 1900 – talet att stöta sig med någon stat som hade kapacitet att anfalla Sverige. 

När frågan om EG och VEU kom upp i mitten av 1960 – talet sa regeringen bestämt nej. 

Detta skulle kunna anses vara stötande mot Sovjetunionen som inte skulle erbjudas något 

medlemskap. 
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Samtidigt kunde man inte stå utanför den stora gemenskap som växte fram på den 

europeiska kontinenten. Marshallpengarna var på upphällningen och den exportvåg som 

sköljde över landet efter det andra världskriget började sina. Detta var en betydande 

faktor till beslutet att gå med i EFTA. 

 

EU, VEU, och PFF är förkortningar som det svenska folket fått bekanta sig med under 

1990-talet. Det är just samarbetet med dessa organisationer som utgör den stora 

skillnaden i Sveriges hållning till internationella samarbeten om en jämförelse mellan 

tiden före och efter Sovjetunionens fall görs. EU är förmodligen det största steget mot en 

europeisk identitet som Sverige tagit eftersom det innebar, och innebär fortfarande, stora 

omställningar i suveräniteten. Det stora steget ägde rum 1995 då vi blev fullvärdiga 

medlemmar av EU. Internationella samarbeten av det lite mer kontroversiella slaget kan 

Sveriges samröre med VEU och PFF ses som. Anledningen till detta är att VEU är en 

allians med delvis militär inriktning och PFF är nära sammanknutet till NATO.  

 

Internationella samarbeten är något Sverige varit försiktiga med genom historien 

eftersom de innebär ställningstaganden som i vissa fall varit oförenliga med den valda 

neutralitets- och allianspolitiken. Under 1990-talet har dock stormsteg tagits mot en 

europeisk integration. Eftersom det inte existerar något hot från Sovjetunionen kan 

Sverige agera utan tanke på eventuella konsekvenser som med största säkerhet ett 

medlemskap i exempelvis VEU hade inneburit under kalla kriget. 

 

Det finns flera faktorer som inverkar på om en stat ska ansöka om medlemskap i 

internationella organisationer. Några av de har vi redovisat i ovanstående stycken samt i 

kapitel 3. De neorealistiska faktorerna som anges i litteraturen passar bra in på Sveriges 

situation vid de olika tidpunkterna då de valde att gå med i bland annat FN och EU. 

Huvudtanken bakom ett medlemskap i ett multilateralt samarbete, enligt den 

neorealistiska läran, är egoism. Landet måste åtnjuta relativa fördelar av samarbetet. I 

Sveriges fall var medlemskapet i FN en fråga om ren överlevnad och en strävan efter att 

behålla sin autonomi. Agerandet kan sägas vara rationellt i bevarandet av suveräniteten. 
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6.4 Neutralitetsprincipens upprätthållande 

De bittra erfarenheter Sverige fick i samband med det andra världskriget borgade för en 

stark militär upprustning. Ett starkt försvar var det som skulle rädda landet från att hamna 

i någon utav supermakternas intressesfär. Även om man inte hade några planer eller för 

den delen politiskt mandat att gå med i vare sig NATO eller VEU litade man ändå på att 

Västalliansen skulle komma till undsättning om Sovjetunionen fick för sig att avancera 

över den svenska gränsen. Ett dubbelspel som höll på att kosta landet sin autonoma 

ställning under 1960 – talet då svenska spaningsplan sköts ned utanför den finska kusten. 

I detta fall kunde man tack vare ett fint diplomatiskt arbete och en till synes stark 

försvarsmakt upprätthålla sin suveränitet utan större eftergifter. 

 

I och med Sveriges inträde i EU ändrades också synen på neutraliteten och alliansfriheten 

markant. 1993 höll Europaminister Ulf Dinkelspiel ett tal som innehöll starka 

ställningstaganden sett ur mer traditionalistiska neutralitetsförespråkares ögon. Sverige 

förklarade sig vara angeläget att delta i arbetet med att bygga ett nytt europeiskt 

säkerhetssystem. Precis som i det tidigare kapitlet är samröret VEU också ett stort avsteg 

från den gamla neutralitetsprincipen eftersom Sverige förväntas kunna bidra med militär 

hjälp om situationen så kräver.  

 

Från att ha satsat stora resurser på att upprätthålla en kraftig och stabil försvarsmakt 

under det kalla kriget kunde Sverige nu, efter Sovjetunionens fall, hålla igen på de 

kostnaderna. De nya dörrar som öppnades innebar att Sverige kunde ansöka om fullt 

medlemskap i den Europeiska Unionen och därmed dra nytta utav de starka band som 

unionen har med NATO. Återigen ser vi en taktisk åtgärd där neorealistisk egoism 

genomsyrar svensk utrikespolitik. Detta är ett genomgående drag i den utrikespolitik som 

har förts efter Sovjetunionens fall där man ser till relativa fördelar snarare än absoluta. 

Neutraliteten offras till förmån för att bevara statens suveränitet. 
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6.5 Avslutning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Sveriges säkerhetspolitiska agerande har 

förändrats efter Sovjetunionens fall. Vi skulle även försöka förklara dessa förändringar 

utifrån den neorealistiska teorin.  

 

Har vi då lyckats med uppgiften att besvara vår frågeställning? Den huvudsakliga 

frågeställning anser vi oss ha besvarat i den empiriska delen som tydligt visar på de 

förändringar som skett efter 1991. Den svenska politiken har dominerats av uttrycket 

”europeisk identitet” och strävan att integrera sig med andra europeiska länder har varit 

påtaglig. På frågan om denna förändring går att förklara med den neorealistiska teorin 

anser vi oss ha hittat flera betydande faktorer som tyder på att så är fallet. Vad gäller det 

egoistiska tankesättet som beskrivs i det teoretiska kapitlet kan det i flera fall appliceras 

på den förändring som skedde inom svensk säkerhetspolitik efter Sovjetunionens 

upplösning. Det kan även nämnas att den punkten som går under beteckningen 

”autonomi”, det vill säga viljan att fortfarande vara en självständig stat, kan i många fall 

gå hand i hand med det egoistiska tankesättet. I andra fall blir det en fråga om ren 

överlevnad.  
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8 Sammanfattande diskussion 

 

Alliansfrihet i fred syftar till neutralitet i krig. Denna mening har genomsyrat den svenska 

säkerhetspolitiska hållningen sedan Napoleonkrigens dagar. Efter andra världskriget 

ställdes Sverige inför valet om en fortsatt neutral hållning. Detta ledde till ett halvt sekel 

av kompromisser och febril politisk aktivitet. Den balansroll som landet fick gjorde att 

det inte fanns det svängrummet som man ville ha.  

 

Kalla kriget fick ett hastigt slut i och med Sovjetunionens fall. Förutsättningarna ändrades 

för svensk säkerhetspolitik eftersom det inte längre fanns något uppenbart hot mot rikets 

säkerhet, det hot som Sovjetunionen tidigare utgjorde. Alliansfrihet och neutralitet var 

inte längre lika viktigt och strävan efter ett medlemskap i den Europeiska unionen satte 

spår i vår säkerhetspolitiska hållning.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur Sveriges säkerhetspolitiska agerande har 

ändrats efter järnridåns fall och i de fall det är möjligt förklara dessa med den 

neorealistiska teorin.  

 

De frågeställningar vi valt att arbeta efter är; Hur har Sveriges säkerhetspolitiska 

agerande förändrats efter Sovjetunionens upplösning i kontrast till tiden före? Kan dessa 

förändringar förklaras med den neorealistiska teorin? 

 

För att besvara dessa frågor har vi valt att titta närmare på fyra punkter som är essentiella 

inom utrikes – och säkerhetspolitiken. De fyra punkterna är: 

 

• Säkerhetspolitisk hållning 

• Säkerhetspolitikens struktur och strategi 

• Internationella samarbeten 

• Neutralitetsprincipens upprätthållande 
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Vi har utifrån dessa fyra punkter empiriskt studerat de olika tidsperioderna, 1939 – 1991 

och 1991 – 2002, för att på så sätt bilda en uppfattning om hur den svenska 

säkerhetspolitiken förändrats över tid. Den neorealistiska teorin fungerar som en lins ur 

vilken det empiriska materialet skall ses igenom.  

 

Tiden före 1991 präglades av en aktiv utrikespolitik som syftade till att hålla Sverige 

utanför allianser och krig. Regeringen valde många gånger att hålla igen med reaktioner 

mot de båda supermakterna, USA och Sovjetunionen, av rädsla för politisk vedergällning. 

Sverige åtnjöt många fördelar på grund av sin neutrala hållning och dessa fördelar ville 

man inte förlora på grund av nationell stolthet. När sedan Sovjetunionen föll existerade 

inte längre något direkt hot mot Sverige och således kunde vyerna vidgas. Det första 

steget var att ansöka om medlemskap i den Europeiska Unionen och 1995 var vi 

fullvärdiga medlemmar. Det har också tummats på den annars så heliga 

neutralitetsprincipen i och med svenskt engagemang inom PFF (Partnerskap För Fred) 

och VEU (Västeuropeiska unionen). Att vara medlemmar i dessa två organisationer hade 

varit otänkbart under efterkrigstiden. 

 

Den komparativa studien talar sitt tydliga språk och med den neorealistiska teorin som 

utgångspunkt anser vi oss finna flera tecken på att Sverige inte längre är så neutralt som 

det utger sig för att vara. Exempelvis agerar Sverige efter förutsättningen att det råder 

anarki på den internationella arenan. Det finns också tecken som tyder på att landet har 

blivit mer egoistiskt i sitt tänkande och försöker hitta fördelar i de internationella 

samarbeten vi engagerat oss i.  
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