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Abstrakt 

The aim of this essay was to examine what problems, causes and solutions 

three Swedish governments identified concerning three decisions of 

cooperation with NATO, and to understand these decisions with 

constructivism and hard and soft power as theoretical perspectives. The first 

was the decision to join Partnership for Peace in 1994. The second decision 

was to join the Euro-Atlantic Partnership Council in 1997. The third decision 

was to join a host nation support with NATO in 2016. The analysis showed 

that problems regarding PfP was an unpredictable security situation, caused 

by the fall of the Soviet Union. This gave rise to new conflicts, e.g. the conflict 

in Yugoslavia. Russia was identified as a problem also regarding the EAPC, 

caused by a Russian superpower identity. Problems identified before joining 

the HNS was that Russia was aggressive and annexed the Ukrainian peninsula 

Crimea in 2014. This was caused by the Russian leadership prioritizing the 

defence sector.  

The identified problems and causes can be understood with the theory of hard 

power, since the Russian hard power resources are wielded both within and 

outside of Russia. Constructivism is useful to understand what solutions the 

governments proposed, since they often express an ambition to build a 

common identity, while keeping the Swedish identity as non-aligned. Also, 

soft power resources made the alliance more attractive for the Swedish 

governments. 

Nyckelord 

Nato, Partnerskap för fred, Euroatlantiska partnerskapsrådet, värdlandsstöd, 

Carl Bildt, Göran Persson, Stefan Löfven, konstruktivism, hård makt, mjuk 

makt 

  



Ingrid Nordin 

In222db@student.lnu.se 

 

Innehåll 

1 Inledning ........................................................................................................... 1 

1.1 Problemställning ........................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .......................................................................... 1 

1.2.1 Syfte ................................................................................................... 1 

1.2.2 Frågeställningar .................................................................................. 2 

1.3 Material ...................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................ 3 

1.5 Tidigare forskning ...................................................................................... 4 

1.6 Disposition ................................................................................................. 5 

2 Bakgrund .......................................................................................................... 6 

2.1 Sveriges relation till Nato i historien ......................................................... 6 

2.1.1 1949 – 1994 ........................................................................................ 6 

2.1.2 1994 – 2018 ........................................................................................ 7 

2.2 Vad innebär Partnerskap för fred? ............................................................ 8 

2.3 Vad innebär det Euroatlantiska partnerskapsrådet? ................................. 9 

2.4 Vad innebär samförståndsavtal om värdlandsstöd? .................................. 9 

3 Teori ................................................................................................................ 11 

3.1 Val av teorier ............................................................................................ 11 

3.2 Konstruktivism .......................................................................................... 11 

3.3 Hård makt ................................................................................................. 13 

3.4 Mjuk makt ................................................................................................. 13 

4 Metod och design ............................................................................................ 15 

4.1 Begreppsapparat ...................................................................................... 16 

4.1.1 Problem ............................................................................................ 16 

4.1.2 Orsak ................................................................................................ 17 

4.1.3 Lösning ............................................................................................. 17 

5 Analys .............................................................................................................. 18 

5.1 Partnerskap för fred ................................................................................. 18 

5.1.1 Problem ............................................................................................ 18 

5.1.2 Orsak ................................................................................................ 19 

5.1.3 Lösning ............................................................................................. 19 

5.2 Euro-atlantiska partnerskapsrådet .......................................................... 20 

5.2.1 Problem ............................................................................................ 20 

5.2.2 Orsak ................................................................................................ 22 

5.2.3 Lösning ............................................................................................. 23 

5.3 Samförståndsavtalet om värdlandsstöd .................................................... 26 

5.3.1 Problem ............................................................................................ 27 

5.3.2 Orsak ................................................................................................ 29 

5.3.3 Lösning ............................................................................................. 29 

6 Resultat............................................................................................................ 32 

6.1 Problem .................................................................................................... 32 

6.1.1 Den nya säkerhetspolitiska ordningen .............................................. 32 

6.1.2 Ryssland ........................................................................................... 32 



Ingrid Nordin 

In222db@student.lnu.se 

 

6.2 Orsak ........................................................................................................ 33 

6.2.1 Identitet och intressen ....................................................................... 33 

6.2.2 Utövande av hård makt .................................................................... 35 

6.3 Lösning ..................................................................................................... 35 

6.3.1 Svensk identitet i en globaliserad värld ............................................ 37 

6.3.2 Samarbete i en globaliserad värld .................................................... 39 

7 Slutsatser ......................................................................................................... 39 

8 Referenser ....................................................................................................... 42 

8.1 Tryckta källor ........................................................................................... 42 

8.2 Elektroniska källor ................................................................................... 43 

8.3 Officiella källor ........................................................................................ 43 

 



Ingrid Nordin 

In222db@student.lnu.se 

 

1(44) 

 

1 Inledning 

1.1 Problemställning  
 

Sverige har en lång tradition av alliansfrihet. Däremot har man ingått ett 

flertal fördjupade samarbeten med militäralliansen Nato. Tre beslut om 

samarbete med Nato ligger till grund för den här undersökningen. Det första 

är beslutet om att ingå i Partnerskap för fred (PFF). Beslutet togs under Carl 

Bildts regering 1994. Det andra beslutet som kommer att analyseras är 

anslutningen till Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR). Beslutet att ingå i 

EAPR togs 1997 under regeringen Göran Persson. 

Beslutet om samförståndsavtal om värdlandsstöd till Nato är det tredje 

undersökta beslutet. Sverige blev värdland till Nato 2016 under Stefan 

Löfvens regering, men redan 2010 och 2012 togs beslut av alliansregeringen 

att anta ett mål, som bland annat innebar att Sverige skulle förhandla fram ett 

beslut om värdlandsstöd med Nato.   

Målet med undersökningen är på intet sätt att komma fram till en slutsats om 

huruvida det är rätt eller fel av Sverige att samarbeta med Nato på det sätt 

som görs. Detta är ett ämne för debatt och kan motiveras på olika sätt 

beroende på avsändare. Undersökningen är endast en strävan i att klarlägga 

de explicita motiveringar som framlades av respektive regeringar, och 

analysera dessa motiveringar utifrån ett teoretiskt ramverk bestående av 

konstruktivism samt hård och mjuk makt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte  

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka problem, orsaker och 

lösningar regeringarna Bildt, Persson och Löfven lade fram i samband med 
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Sveriges anslutning till Partnerskap för fred, Euroatlantiska partnerskapsrådet 

och samförståndsavtalet om värdlandsstöd.  

1.2.2 Frågeställningar 

 

1. Vilka problem, orsaker och lösningar identifierades av Carls Bildts 

regering beträffande Sveriges anslutning till Partnerskap för fred? 

2. Vilka problem, orsaker och lösningar identifierades av Göran 

Perssons regering beträffande Sveriges anslutning till Euroatlantiska 

partnerskapsrådet? 

3. Vilka problem, orsaker och lösningen identifierades av Stefan 

Löfvens beträffande Sveriges anslutning till avtalet om 

värdlandsstöd? 

1.3 Material  
 

Mot bakgrund av att metoden för undersökningen kommer att vara kvalitativ 

textanalys, kommer det empiriska materialet till stor del bestå av 

regeringsdokument som bearbetas genom noggrann läsning. Nedanstående 

dokument har valts eftersom de utkom i samband med varje avtal, eller före, 

och därmed utgör förstahandskällor.   

För att besvara frågeställningarna används huvudsakligen förstahandskällor 

hämtade från Riksdagens hemsida. Skrivelse 1993/94:207 författades av 

regeringen Bildt och handlar om Partnerskap för fred. Skrivelsen tar upp 

varför Sverige bör ingå i samarbetet. I proposition 1996/97:4 och skrivelse 

1997/98:29 är de huvudsakliga källorna för EAPR. Regeringen Persson 

beskriver bakgrunden till samarbetet inom EAPR, och motiverar varför det är 

befogat för Sverige att anslutas. Proposition 2014/15:109, proposition 

2015/16:152 och lagrådsremissen Samförståndsavtal om värdlandsstöd 

(2016) används för att analysera samförståndsavtalet om värdlandsstöd.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Undersökningen tar avstamp 1994 eftersom Partnerskap för fred var 

inledningen till Sveriges officiella partnerskap med Nato. Det finns många 

beslut tagna beträffande Sveriges samarbete med Nato inom olika områden, 

men inom ramen för den här undersökningen valdes tre beslut tagna av tre 

regeringar. Bakgrunden till val av beslut var att de föreföll relevanta för 

analys och med förhoppningen om att de uttrycker en bred variation av 

motiveringar, som i resultatdelen kommer att analyseras utifrån 

konstruktivistisk teori samt Joseph Nyes teori om hård och mjuk makt.  

Tre regeringar kommer att behandlas i undersökningen: regeringen Carl Bildt 

(1991–1994), regeringen Göran Persson (1996–2008) och regeringen Stefan 

Löfven (2014- ). Valet av regeringar grundar sig i att viktiga samarbetsavtal 

med Nato fattades under deras mandatperioder.  

Beträffande samförståndsavtalet om värdlandsstöd är det värt att poängtera 

att Sverige blev värdland till Nato under den rödgröna regeringens 

mandatperiod 2016, men beslutet att underteckna avtalet om värdlandsstöd 

togs redan 2014 av Fredrik Reinfeldts alliansregering (Ds 2015: 39, 25). 

Värdlandsavtalet trädde däremot inte i kraft förrän 2016 eftersom det krävdes 

vissa lagändringar. I proposition 2014/15:109 betonar Löfvens regering att 

det är ” prioriterat att vidta de förberedelser som behövs för att säkerställa att 

Sverige, vid tidpunkten för ikraftträdandet, kan uppfylla sina åtaganden 

enligt samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd” (Prop. 2014/15:109, 

38). Anledningen till att Löfvens regering valdes för analys i stället för 

Reinfeldts, grundar sig att riksdagen godkände avtalet 2016, och att även 

Stefan Löfvens regering argumenterade för Sveriges behov av ett 

värdlandsavtal. 
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1.5 Tidigare forskning  
 

Andrew Cottey gör i artikeln The european neutrals and NATO: ambigous 

partnership (2013) en komparativ analys av länder som bedrivit djupgående 

Nato-samarbeten utan att ingå som fullvärdiga medlemmar. Dessa länder är 

Sverige, Finland, Österrike, Schweiz och Irland. Samtliga har däremot 

anslutit sig till Partnerskap för fred. Sverige och Finland utmärker sig genom 

att ha antagit ”maximalist policies of everything but membership”. Nato är 

ett grundläggande inslag i utrikes- och säkerhetspolitiken i alla fem staterna 

(Cottey 2013: 2; 4). Cottey framhåller att det för de neutrala europeiska 

staterna vore att placera sig i den europeiska säkerhetsstrukturens marginaler 

att avstå från PFF-samarbete. Sverige och Finland har investerat mer än de 

andra neutrala staterna i sin relation med Nato, och har därför blivit två av 

PFF:s mest aktiva medlemmar. Sverige har beskrivits som en av Europas 

”major military powers”, med bättre militärt utövande än många Nato-

medlemmar (ibid: 14–15; 19).  

Magnus Christiansson argumenterar i artikeln Hur kan Sverige bli medlem i 

Nato? (2011) för varför han anser att Sverige bör bli fullvärdig medlem i 

alliansen. Att Sverige inte gått med beror bland annat, enligt Christiansson, 

på att det partnerskap Sverige haft med alliansen sedan 1994 erbjudit något 

utan att väcka upp en debatt om den militära alliansfriheten. Partnerskapet 

har också erbjudit mycket utan att medföra politiska komplikationer 

(Christiansson 2011: 2–3). Det eftersom inga försvarsgarantier involverats i 

partnerskapet.  

Natoanpassning har VARIT viktigt för både borgerliga och 

socialdemokratiska regeringar. Sverige har anpassats militärt efter Nato de 

senaste decennierna (ibid 2011: 1–2). Christiansson anser att partierna hittills 

avstått från att driva frågan om fullvärdigt medlemskap efter de fortfarande 

bär på många ”neutralistiska instinkter” (ibid 2011: 4). 
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1.6 Disposition  
 

Undersökningen består av 7 kapitel. Kapitel 1 redogör för 

forskningsproblem, syfte och frågeställningar. I kapitel 2 ges en 

bakgrundsbild till Sveriges och Natos relation genom historien. 

Undersökningens teoretiska perspektiv presenteras i kapitel 3 och följs av en 

genomgång av metod och design i kapitel 4. Kapitel 5 innefattar 

undersökningens analysdel och i kapitel 6 och 7 redovisas resultat och 

slutsats utifrån undersökningens teoretiska perspektiv.  
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2 Bakgrund 

2.1 Sveriges relation till Nato i historien 
 

2.1.1 1949 – 1994 

 

Nato grundades 1949 med syfte att bevara freden mellan tidigare 

motståndare, samt att utgöra en balans mot Sovjetunionen. Enligt artikel 5 i 

Natos stadgar är alliansens främsta fokus kollektiva försvarsåtgärder vilket 

också blev den ”dimensionerade strategiska utgångspunkten för utvecklingen 

av alliansens självbild”. I händelse av att ett av Natos medlemsländer utsätts 

för en väpnad konflikt förbinder sig övriga länder till att bistå vederbörande 

med tillgängliga medel (Neretnieks 2014:54; Ds 1998:9).  

Lord Ismay, Natos förste generalsekreterare, yttrade att alliansen syftade till 

att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere. Den sovjetiska 

reaktionen på bildandet av Nato och Västberlins anslutning till alliansen, var 

att bilda Warszawapakten. Nato och Warszawapaktens medlemmar hamnade 

i ett långvarigt säkerhetspolitiskt dilemma som varade under hela kalla kriget 

(Neack 2017: 89–91).  

Den så kallade terrorbalansen mellan Sovjetunionen och USA upprätthölls 

eftersom det existerade en ömsesidig förgörelsegaranti mellan blocken 

(MAD - Mutual assured destruction). Det innebar att båda sidors 

kärnvapentillgångar var tillräckliga för att förgöra den andra (Andersson i 

Gustavsson och Tallberg red. 2014: 154). 1991 upplöstes Sovjetunionen 

vilket ledde till ett förändrat säkerhetspolitiskt läge där den stabila 

maktbalansen mellan blocken löstes upp.  

Den svenska säkerhetspolitiken som fördes under det kalla kriget har kommit 

att sammanfattas med orden ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 

krig”. Den viktigaste innebörden av detta var att Sverige inte skulle åta sig 
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förpliktelser i fredstid som skulle göra det omöjligt att hålla en neutral 

position i händelse av att krig bröt ut (SOU 2002:108). 

Långt efter kalla krigets slut framkom det att Sverige i hemlighet, trots den 

uttalade neutraliteten och alliansfriheten, bedrivit djupgående samarbeten 

med Nato. Samarbetet rörde särskilt informationsutbyte med Nato om 

sovjetisk försvarsplanering (Agrell 1991: 43). Ett syfte med västsamarbetet 

var att Sverige skulle kunna ta emot militär hjälp om krig utbröt. 1960 

beslutade den amerikanska regeringen att hjälpa Sverige om ett angrepp från 

Sovjetunionen skulle ske (Dalsjö i Engelbrektsson red 2010: 69). 

2.1.2 1994 – 2018  

 

Efter många års för allmänheten okänt samarbete med Nato etablerades 

Sverige officiellt som partnerland 1994, då Sverige anslöt sig till det 

nybildade Partnerskap för fred. Kort efter anslutningen till Partnerskap för 

fred, 1996, anslöt sig Sverige till PFF SOFA, ett avtal mellan medlemsstater i 

Nato och stater som deltar i PFF. När styrkor från ett specifikt land befinner 

sig inom ett annat lands territorium, som också är med i PFF, regleras deras 

status av PFF SOFA (Regeringen 2016: 11). 1997 beslutades att Sverige 

skulle anslutas till Euroatlantiska partnerskapsrådet. 

De cirka två decennierna som förflutit sedan Sveriges anslutning till PFF har 

inneburit att en rad beslut tagits som på olika områden fört Sverige närmare 

Nato. Göran Lennmarker, som var ordförande i riksdagens utrikesutskott 

under Fredrik Reinfeldts alliansregering, sade 2009 att Sverige är ”en icke-

röstande medlem av Nato” (Blix et al 2016: 158).   

Under perioden som följde efter 1994 har Sverige deltagit i såväl 

fredsfrämjande insatser som Nato-ledda krig och insatser runt om i världen. 

Sverige ställde för första gången en militär trupp till Natos förfogande i 
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Implementation Force-insatsen i Bosnien och Hercegovina 1995 (Blix et al 

2016: 160). 

Natos insats i Bosnien och Hercegovina 1995 legitimerade Nato för många 

svenskar eftersom alliansens ingripande var att betrakta som framgångsrikt 

(Dalsjö i Engelbrekt & Ångström red 2010: 68). 

Det svenska folkets opinion till ett eventuellt medlemskap i Nato har 

traditionellt sett varit mycket negativ. 2013 uppmättes dock av SOM-

institutet vad Blix m. fl. beskriver som ett trendbrott i Natoopinionen. Ja- och 

nej-sidan var för första gången sedan frågan först ställdes 1994 nästintill 

oskiljbara. 2015 var ja-sidan större. Enligt Blix m. fl. representerar 

förändringen ett historiskt utslag (Blix et al. 2016: 183–184). 

2014 undertecknades avtalet om värdlandsstöd och 2016 trädde avtalet i 

kraft.  

2.2 Vad innebär Partnerskap för fred?  
 

Initiativet till Partnerskap för fred togs av Nato 1994 och utgör ett bilateralt 

samarbete mellan Nato och euroatlantiska partnerstater som inte är 

medlemmar i alliansen. Enligt Nato var PFF:s tre huvudsakliga syften att 

minska hot mot freden, öka stabiliteten och att bygga starkare band mellan 

Nato och icke medlemsländer som geografiskt befann sig ”the Euro-Atlantic 

Area” (Nato 2017). Sverige anslöt sig till Partnerskap för fred i maj 1994, 

efter att riksdagen röstat igenom beslutet ”i största enighet” (Protokoll 

1993/94:102). PFF bygger på att samarbetsstaternas förhållande till Nato är 

frivilligt på så sätt att länderna själva väljer inom vilka områden de vill 

samarbeta (Skrivelse 1993/94:207). 

I Skrivelse 1993/94:207 redogör regeringen för ytterligare syften med 

samarbetet inom PFF. Syften inkluderar att PFF ska säkerställa demokratisk 

kontroll av försvarsmakter, upprätthålla förmåga och beredskap till att bidra 
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till FN-operationer, utveckla militära och samarbetsinriktade relationer med 

Nato, samt att på längre sikt utveckla stridskrafter som kan samarbeta med 

stridskrafter från andra Nato-medlemmar (Skrivelse 1993/94:207, 2–3).  

Enligt Engelbrektson (2012) har Partnerskapet för fred blivit särskilt viktigt 

för samordning, förberedelse och övning för inblandade länder beträffande 

internationella krishanteringsinsatser. Vidare syftar PFF till att bygga upp en 

alleuropeisk säkerhetsordning för ett stabilare och säkrare Europa 

(Engelbrektson i Neretnieks red 2014: 35).  

2.3 Vad innebär det Euroatlantiska partnerskapsrådet? 
 

Euroatlantiska partnerskapsrådet bildades formellt i den portugisiska staden 

Sintra den 30e maj 1997. I samband med att rådet bildades fördjupades 

samarbetet inom PFF. EAPR utgör det politiska ramverket för PFF-

samarbetet, som huvudsakligen är praktiskt inriktat. Rådet fungerar som ett 

”forum för informationsutbyte och säkerhetspolitisk dialog mellan Nato och 

dess partnerländer” (Blix et al. 2016: 51). 

Syftet med EAPR:s införande var att vidareutveckla samarbetet mellan Nato 

och partnerländer inom råden som inte rör försvar av ländernas egna 

territorier. Liksom inom PFF var det upp till varje partnerland att avgöra 

områden och utsträckning för sitt deltagande i samarbetet (Skr. 1997/98:29, 

2).  

En viktig uppgift för EAPR var att samarbetet mellan partnerländerna som 

rörde planering samt genomföring av fredsfrämjande insatser skulle 

fördjupas och vidareutvecklas (Skr. 1997/98:29, 3) 

2.4 Vad innebär samförståndsavtal om värdlandsstöd? 
 

Värdlandsavtalet syftar till att säkerställa att värdlandet (Sverige) är kapabelt 

att ge ett effektivt stöd för militär verksamhet. Denna militära verksamhet 
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sker inom värdlandets territorium i samband med krishanteringsoperationer, 

övningar och insatser (SOU 2015:1, 38).  

Förmågan att ge och ta emot militärt stöd från en tredje part förutsätter att 

värdlandet i förväg kan förbereda de praktiska arrangemang som behöver 

ordnas innan ett utländskt förband tillåts verka inom värdlandets territorium. 

Vidare handlar värdlandsavtal om att ”säkerställa rättsliga regler avseende 

militära förbands uppträdande på svenskt territorium”, i de fall då PFF SOFA 

inte är tillräckligt (Ds 2015:39, 29). 

De relationer som finns aktörer emellan regleras med avtalet om 

värdlandsstöd och underlättar förberedelse inför övningar.  

Utan ett värdlandsavtal måste fullständiga avtal tecknas inför varje enskild 

Nato-aktivitet inom Sveriges gränser. Värdlandsavtalet syftar därför till att 

förenkla de juridiska processer som föregår aktiviteter inom svenskt 

territorium. Avtalet syftar också till att minska den omfattande mängd 

administrativt arbete som tidigare föranlett varje avtal för enskilda aktiviteter 

(Ds 2015:39, 30).  

Värdlandsstöd är alltså ett sammanfattande begrepp på det civila och/eller militära 

stöd som lämnas i fred, kris och krig av en nation till en annan nation eller 

organisation, som efter inbjudan till övningsverksamhet, transitering och/eller 

insatser, befinner sig på värdlandets territorium (Ds 2015:39, 29). 

Liksom inom ramen för Partnerskap för fred säger man att värdlandsstödet 

grundar sig i frivillighet. Nato kan således inte besluta om att inleda militära 

övningar på svenskt territorium utan att först ha erhållit en inbjudan från 

Sverige (Ds 2015: 39, 30).  
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3 Teori  

3.1 Val av teorier 
 

De två teorierna som kommer att tillämpas i undersökningens resultatdel är 

konstruktivism samt Joseph Nyes teori om hård och mjuk makt. Målet med 

dessa teorier är att de ska komplettera varandra och ge en mer heltäckande 

bild än vad endast en teori hade gjort. Med hjälp av konstruktivismen ämnar 

studien bilda en förståelse för hur Sverige och relaterade aktörer formar en 

identitet på den internationella arenan genom de analyserade besluten.  

Tillämpningen av hård och mjuk makt strävar efter att förstå om det 

huvudsakligen var formuleringar relaterade till militär makt, eller 

formuleringar relaterade till icke-militär makt bakom besluten att ingå i PFF, 

EAPR och avtalet om värdlandsstöd.  

3.2 Konstruktivism  

 

Konstruktivismens genombrott kom efter slutet på kalla kriget och 

efterföljande forskningsdebatt. Bakgrunden till konstruktivismens 

framgångar var att de tidigare dominerande rationalistiska perspektiven inte 

varit kapabla till att förutse Berlinmurens fall och Sovjetunionens 

upplösning. Teorier som formulerades av konstruktivister lade större tonvikt 

vid samspelet mellan aktör och struktur – och hur dessa varierar mellan olika 

kontexter och mellan olika tidpunkter (Eriksson i Gustavsson och Tallberg 

red 2014: 104). 

Konstruktivismen är en bred teori med många grenar. Den här 

undersökningen kommer att ta fasta på identitet, intresseskapande och 

aktörers förhållande till strukturer.  
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Formandet av identitet och nationella intressen intar en central plats i 

konstruktivistisk teori. Till skillnad från realistisk och liberalistisk 

teoribildning framhåller konstruktivismen att en stats intressen är skapade 

eller konstruerade, de är alltså inte naturliga. Frågan som konstruktivister 

ämnar besvara är varför stater uppfattar sig ha ett specifikt säkerhetsintresse, 

medan andra stater har ett annat (Bjereld 2015: 32). 

Identitetsbegreppet är centralt inom konstruktivistisk teori, och handlar om 

att definiera sig själv i förhållande till andra. Begreppet vi kan vara vi i 

Sverige, vi i Europa eller dylikt. Om en stat uppfattar sig som bärande av en 

viss identitet, är det troligt att staten kommer agera utefter vad som förväntas 

givet den uppfattade identiteten. Begreppet lämplighetslogik innebär att en 

stat skapar intressen som passar till den självbild man identifierar sig med. 

Bjereld (2015) exemplifierar lämplighetslogik med att en rysk 

stormaktsidentitet gjorde att centralmakten i Moskva inte kunde tillåta 

Tjetjenien att bryta sig loss från Ryssland, därav intensifierades 

krigsansträngningarna i regionen år 2000 (Bjereld 2015: 32).  

Realismen hävdar att en stats nationella intressen handlar om maktbalans 

eller om militär säkerhet. Konstruktivismen motsäger sig den uppfattningen 

och framhåller att staters intressen inte kan tas för givna, och det är heller 

inte givet att intressen är desamma i alla situationer. Intressen är i stället 

situationsbetingade. Konstruktivismen frågar hur identiteter och intressen 

formas i stället för att göra ett antagande om vad en identitet eller intresse är. 

Konstruktivister strävar efter att ta reda på hur intressen formas av sociala 

verkligheter, till exempel identiteter (Eriksson i Gustavsson och Tallberg red 

2014: 99; 104).   

Betoningen på hur strukturer påverkar aktörer var ett av konstruktivismens 

främsta bidrag. Strukturella och aktörsrelaterade faktorer formar tillsammans 

ett nationellt intresse, en nationell identitet eller en dominerande världsbild 

(Eriksson i Gustavsson och Tallberg red 2014: 100). Som tidigare nämnt fick 
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konstruktivismen sitt genombrott på grund av att de konventionella teorierna 

(realism och liberalism) inte lyckats förklara händelserna som ledde till kalla 

krigets slut. Konstruktivismen lade mindre vikt vid förutsägelse och 

generalisering. Samspelet mellan aktör och struktur, och hur dessa varierar 

mellan olika samhällskontexter och tidpunkter blev i stället det som 

betonades (Eriksson i Gustavsson och Tallberg red 2014: 104) 

3.3 Hård makt 
 

Hård makt är förmågan att påverka andra aktörer genom våld, hot om våld 

eller militära maktmedel. Hård makt-resurser är ofta strikt knutna till en 

regim, t. ex. ett lands militära förmåga. Resurserna kan även vara ”inherently 

national” bestående av naturresurser som olja eller mineraler. Ett exempel på 

utövandet av hård makt är etablerandet av imperier som sätter agendan för 

mindre stater. Detta illustreras av bland annat Sovjetunionens styre över öst- 

och centraleuropeiska stater (Nye 2004: 14; 9).  

3.4 Mjuk makt 
 

Mjuk makt är inte knutet till en regim i lika strikt bemärkelse som hård makt, 

och skiljer sig från hård makt genom att den inte involverar tvång. En stat 

kan uppfattas som legitim av andra och behöver därav inte använda sig av 

våld för att utöva inflytande över aktörer. Utövandet av mjuk makt innebär 

snarare ett indirekt sätt att få det man vill ha, av Nye benämnt som ”the 

second face of power”. Enbart hård makt är ofta begränsande eftersom det 

involverar befallningar. Det är nödvändigt, för effektiv ledning, att andra 

köper ens värderingar (Nye 2004: 4–5). Eftersom mjuk makt beror på andras 

acceptans, är det också svårare att utöva än hård makt (ibid 2004: 99). 

Mjuk makt uppstår ofta i de värderingar som uttrycks i ett lands eller en 

organisations kultur, ”internal practices” och policy, samt på vilka sätt staten 

eller organisationen hanterar relationer med andra aktörer (ibid 2004: 8). Hur 
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länders regeringar agerar på hemmaplan såväl som utomlands är en viktig 

grund för erhållandet av mjuk makt på den internationella arenan. Mjuk makt 

erhålles när en regim av andra aktörer uppfattas som legitim, och som 

bärande av en moralisk auktoritet (ibid 2004: 11, 13).  

Hård makt är till naturen mer ”straight forward” än den mjuka. Följaktligen 

är den hårda makten ett enklare medel för att uppnå mål på en kortare tid. 

Effekterna av mjuk makt tar ofta längre tid att uppnå, eftersom mjuk makt-

resurser inte sällan är utom en regims kontroll (ibid: 99).  
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4 Metod och design  

Metoden för undersökningen är beskrivande systematiserande undersökning, 

vilket är en variant av kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys syftar till att 

genom noggrann läsning av materialet lyfta fram de mest väsentliga bitarna 

av dess innehåll. För att genomföra undersökningen kommer en variant av 

systematiserande undersökningar som syftar till att klargöra tankestrukturen 

hos aktörer som varit viktiga i samhällsdebatten på något sätt att användas 

som metod. Aktörerna för studien är de regeringar som styrde Sverige vid 

tiden för beslutsfattandet. Forskningsuppgiften för den här typen av 

systematiserande undersökningar handlar om att ”lyfta fram och 

begripliggöra” texternas väsentliga innehåll (Esaiasson et al 2012: 211). 

Huruvida studien ska vara aktörscentral eller idécentral är en del i 

utformningen av en kvalitativ textanalys. Studiet av regeringens beslut om 

Nato-samarbeten blir en aktörscentral studie med regeringarna som centrala 

aktörer. Om de undersökta aktörerna bildar någon form av kollektiv är det 

viktigt att precisera vilka aktörer i kollektivet som ska undersökas (Esaiasson 

et al 2012:219). I undersökningens analysdel kommer dock inte enskilda 

regeringsföreträdares uttalanden att analyseras, utan enbart dokument med 

ursprung i regeringarna som helhet.  

Undersökningen har en beskrivande design. Beskrivande studier svarar på 

frågor som var, när, hur, vem och varför (Esaiasson et al 2012: 36). 

Författarna till Metodpraktikan menar att två grundläggande krav bör ställas 

på beskrivande studier. Det första är att beskrivningen ska vara baserad på en 

tydlig begreppsapparat. Det andra kravet är att man med hjälp av 

begreppsapparaten ska kunna dra andra slutsatser än vad materialet explicit 

uttrycker (Esaiasson et al 2012: 36 – 37).  

För den här studien används en begreppsapparat för att läsa ut problem- 

orsaks- och formuleringar i textmaterialet. Efter att analysen genomförts 
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kommer undersökningens teoretiska perspektiv att tillämpas i resultatdelen 

för att dra slutsatser av materialet och besvara frågeställningarna.  

4.1 Begreppsapparat  
 

Begreppsapparaten för undersökningen är upplagt enligt problem, orsak och 

lösning. Först ska ett eller flera problem identifieras i samband med beslut 

om samarbete med Nato. Därefter ämnar studien belysa vad som orsakat 

problemet eller problemen. Slutligen ska de motiveringarna till varför ett 

visst agerande anses vara relevant som lösning på problemen utläsas. 

Undersökningens teoretiska perspektiv kommer att fungera som verktyg för 

att läsa ut problem- orsak- och lösningsformuleringar i det empiriska 

textmaterialet. I studiens resultatdel tillämpas teorierna för att i enlighet med 

undersökningens metod få en djupare förståelse för vad som framkommit i 

analysdelen. 

4.1.1 Problem  
 

Begreppsapparatens problemdel syftar till att utläsa vad definieras som 

försvars- och säkerhetsrelaterade hotbilder. Ett eller flera problem relaterade 

till försvar och säkerhet ska identifieras i syfte att klargöra bakgrunden till att 

Nato-samarbete bedöms vara befogat. För att känna igen en 

problemformulering i textmaterialet letas främst efter vad regeringarna 

definierar som säkerhetsrelaterade hotbilder. Ser man en hotbild mot 

Sveriges säkerhet? Vari består hotbilden? 

Beträffande säkerhetsrelaterade hotbilder är det sannolikt att hård makt-

resurser hos ett land eller en organisation ligger till grund för en upplevd 

hotbild. Mjuk makt är som nämnt inte förknippat med militär makt, eftersom 

den främst fungerar som ett verktyg för att med fredliga tillvägagångssätt 

utöva inflytande över andra aktörer.  
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4.1.2 Orsak  
 

Efter att ett eller flera problem beträffande försvar och säkerhet identifierats 

strävar studien efter att finna ett svar på vad som orsakat uppkomsten av 

problemen. För att finna en orsaksformulering kommer jag i det empiriska 

materialet att söka efter varför något har blivit ett problem. Hur har den 

identifierade hotbilden mot Sverige uppkommit? Studiens teoretiska 

perspektiv antas vara behjälpliga för att belysa om orsaksfrågorna 

uppkommit till följd av ett lands eller en organisations specifika 

säkerhetsintresse, upplevda identitet och vilken slags maktresurser som 

innehas. Hur ser problemet/hotbildens förhållande till omvärlden ut?  

4.1.3 Lösning  

 

Slutligen undersöks regeringarnas motiveringar till varför det ansågs 

föreligga ett behov av Nato-samarbete. Vilka lösningar på problemen lades 

fram? 

För att finna en lösningsformulering i materialet kommer jag i materialet att 

leta efter formuleringar som uttrycker en motivering till varför ett agerande 

anses befogat mot bakgrund av vad som framkommit i problem- och 

orsaksfrågan. Hur kan man bemöta hotbilden på bästa sätt?  

Konstruktivism som teoretiskt perspektiv bedöms vara behjälpligt i syfte att 

undersöka om lösningsformuleringarna uttrycker en vilja till gemensamt 

identitetsskapande och formande av säkerhetspolitiska intressen. Med hård 

och mjuk som teoretiskt perspektiv letas i det empiriska materialet efter 

lösningsformuleringar som uttrycker en strävan att förstärka Sveriges hårda 

respektive mjuka makt, samt om hård och mjuk makt i omkringliggande 

strukturer utövade ett inflytande över vilka lösningar som ansågs vara 

befogade.   
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5 Analys  

5.1 Partnerskap för fred  

5.1.1 Problem  
 

Regeringen Bildt inledde 1994 Sveriges första officiella partnerskap med 

Nato i form av Partnerskapet för fred, ett bilateralt samarbete som bildats på 

initiativ av Nato samma år. I Skrivelse 1993/94:207 redogör regeringen för 

varför Sverige borde ansluta sig till PFF.  

Beslutet av Nato att bilda PFF hade föregåtts av omvälvande 

säkerhetspolitiska förändringar som medfört ett försämrat säkerhetsläge i 

Europa. Den huvudsakliga förändringen utgjordes av Sovjetunionens fall och 

Warszawapaktens upplösning 1991. Det innebar att den stabila 

supermaktordning som varat under hela kalla kriget upplöstes. Tidigare hade 

Natos existensberättigande främst utgjorts av hotet från Sovjetunionen. 

Upplösningen av Sovjetunionen resulterade i vad Neretnieks (2012) 

beskriver som ett slags identitetskris för Nato, där hela organisationens 

existens ifrågasattes då den primära hotbilden raderats (Neretnieks 2012: 2). 

Identitetskrisen löstes emellertid av att nya säkerhetspolitiska problem 

uppstod, t. ex konflikten i det forna Jugoslavien. Partnerskap för fred blev ett 

av Natos svar på dessa nya säkerhetspolitiska utmaningar som uppstod i 

Europa, och syftade primärt till att främja arbetet mellan Nato, alliansfria 

europeiska stater och Sovjetunionens tidigare delrepubliker, varav många 

skyndsamt ville komma innanför ”den säkerhetspolitiskt trygga Nato-sfären” 

(Neretnieks 2012: 2; Claesson i Neretnieks red 2012: 56).  
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5.1.2 Orsak  

 

Det säkerhetspolitiska problem som regeringen identifierar orsakades av att 

Sovjetunionen upplösts. Följaktligen blev ett flertal stater i Öst- och 

Centraleuropa självständiga, vilket också var en orsak till ett osäkert läge 

eftersom dessa länder stod inför vad som kan beskrivas som ett vägskäl. Som 

nämnt fanns det ett stort intresse av att ansluta sig till Nato, men 

osäkerhetsproblemet föranledde ett behov av demokratisk kontroll, för att 

stödja processen av stabilisering och demokratisering. 

5.1.3 Lösning  

 

Regeringen Bildt bedömde att en anslutning till Partnerskap för fred utgick 

från det svenska intresset att bidra till en gemensam europeisk 

säkerhetsordning syftande till att stärka respekten för FN-stadgan och ESK:s 

principer. Carl Bildts regering beskriver PFF som ett ”instrument för 

deltagande länderna att samordna, förbereda och öva sina styrkor för insatser 

i fredsbevarande operationer” (Skr. 1993/94:207, 4). 

Regeringen framhäver att svenska värderingar i form av skydd och främjande 

av mänskliga fri- och rättigheter, skydd av frihet och rättvisa samt fred 

genom demokrati, var värderingar som även PFF gav uttryck för (Skr. 

1993/94:207, 4). En gemensam säkerhetsordning bedöms således vara en 

lösning på problemet med instabiliteten som följt efter Sovjetunionens fall 

och Warszawapaktens upplösning.  

Enligt regeringen utgör PFF ”ett innovativt försök” att bemöta de 

säkerhetspolitiska utmaningar som uppstått efter Sovjetunionens och 

Warszawapaktens upplösning. Nato har genom PFF satt in frågan ”i ett 

alleuropeiskt perspektiv där intresserade stater förbättras sitt samarbete med 
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Nato genom praktisk samverkan, utan att nya skiljelinjer etableras i Europa” 

(Skr.1993/94:207, 5).   

Regeringen Bildt menade att PFF hade ”betydande positiva element” från ett 

allmänt säkerhetspolitiskt perspektiv, och partnerskapet bedömdes ha 

förutsättningar att ”tillföra samarbetssträvandena i Europa något nytt och 

betydelsefullt”. Det militära samarbetet mellan länder som tidigare varit 

motståndare ansågs kunna bli ges ett ”konkret, pragmatiskt och 

förtroendeskapande innehåll” (Skr. 1993/94: 207, 5). 

Interoperabilitet är ett begrepp som ges en central plats i diskussionen om 

vilket utfall man önskar av samarbetet inom PFF. Innebörden av 

interoperabilitet är länders förmåga att skapa ”gemensamma rutiner och 

samarbetsformer” vilket bidrar till en bättre förmåga att operera tillsammans 

(Skr. 1993/94:207). 

Även Ryssland anslöt sig till Partnerskap för fred. Därmed påbörjades ett 

praktiskt samarbete mellan Ryssland och Nato (Nato 2018).  

5.2 Euro-atlantiska partnerskapsrådet 
 

5.2.1 Problem  
 

Ingvar Carlssons regering, som föregick Göran Perssons, identifierade i 

proposition Totalförsvar i förnyelse (1995) ett antal säkerhetsrelaterade 

problem, som Perssons regering senare utvecklade i propositionen 

Totalförsvar i förnyelse – etapp 2 (1996). Båda propositionerna framhåller 

att det är förlegat att betrakta säkerhet enbart utifrån ett militärt perspektiv. 

Det har i stället blivit nödvändigt att inta ett bredare perspektiv på eventuella 

hot, risker och påfrestningar (Prop. 1995/96:12; Prop. 1996/97:4).  

Regeringen Carlsson menar i propositionen Totalförsvar i förnyelse att 

förutsättningarna för storkrig i Europa har minskat. Ett rörligt och 
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svårförutsägbart läge har däremot ersatt det kalla krigets blockpolitik, som 

kännetecknades av en kombination av stabilitet och politisk spänning. Vidare 

har kriget i Jugoslavien, som av regeringen beskrivs som det mest 

omfattande kriget i Europa sedan andra världskriget, visat att krig fortfarande 

är en reell säkerhetspolitisk risk, vilket utgör ett säkerhetspolitiskt problem 

(Prop. 1995/96:12).  

Rysslands offensiva förmåga har försvagats. Landet har däremot 

säkerhetsintressen i hela sitt närområde och beskrivs som en ”eurasiatisk 

stormakt”. Därutöver strävar landet efter fortsatt kärnvapenparitet med USA. 

Carlssons regering påtalar att de möjliga vägar som finns för den fortsatta 

utvecklingen i Ryssland sträcker sig från: 

”En fortsatt förstärkning av redan befintliga auktoritära tendenser via ekonomiskt 

och politiskt sönderfall i mer eller mindre våldsamma former till successiv 

konsolidering av reformprocessen” (Prop. 1995/96:12). 

När Perssons regering tog över efter Ingvar Carlsson 1996 argumenterades 

för ett fördjupat internationellt samarbete. I proposition 1996/97:4 redogör 

regeringen Persson för säkerhetshot i omvärlden. Denna utkom ett år innan 

EAPR bildades, därav nämns inte samarbetet i propositionen. Däremot utgör 

propositionen en relevant bakgrund till problem i närområdet, då regeringen 

argumenterar för en fördjupning av PFF, vilket EAPR utgör en politisk ram 

för.   

Det huvudsakliga problemet som identifierades av Carl Bildts regering 

beträffande Sveriges PFF-anslutning var den säkerhetspolitiska förändring 

som uppstod i Europa efter kalla krigets slut. Vid tiden för bildandet av 

EAPR hade några år passerat sedan dess. Kalla krigets slut medförde att flera 

länder blev självständiga från Sovjetunionen, och en process av 

demokratisering påbörjades i Ryssland.  
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En viss hotbild från Ryssland specifikt riktat mot de baltiska länderna 

föreligger dock fortfarande. Att ett väpnat angrepp skulle drabba Sverige 

bedömer regeringen som mycket osannolikt då Europas allmänna 

säkerhetspolitiska utveckling varit gynnsam för svensk säkerhet. Trots den 

gynnsamma situationen för svensk säkerhet och låg risk för väpnat angrepp, 

bedömer regeringen att säkerhetssituationen i Europa är oförutsägbar (Prop. 

1996/97:4). 

Utöver säkerhetsrelaterade brister i omvärlden har Sveriges samarbete inom 

Partnerskap för fred inte tillåtit Sverige att ha en fullgod insyn i Natos 

beslutsfattarprocesser som rör krishantering, och planering som rör 

fredsfrämjande insatser. Det anses vara viktigt för att Sverige i högre 

utsträckning ska kunna bidra till PFF:s arbete. Fördjupningen av PFF genom 

EAPR syftade bland annat till att partnerländerna, Sverige inkluderat, skulle 

åtnjuta en större insyn och därmed ges större möjlighet att påverka arbetet.  

5.2.2 Orsak 
 

Problemen beträffande Ryssland orsakas av att landets ledning strävar efter 

att tillskansa sig ett dominerande inflytande över länder i närområdet. 

Perssons regering uttrycker en oro över en konsolidering av ryska intressen, 

som i allt större utsträckning riktas mot nationell politik. Regeringen skriver 

att Ryssland bedriver en politik som påminner om en stormaktspolitik, vilket 

riskerar att orsaka motsättningar i Rysslands närområde. Ryssland vill ha 

närmare samarbete med bland annat Ukraina, medan Ukraina ämnar bredda 

sina relationer till väst (Prop. 1996/97:4).  

Länder i Östersjöområdet som tidigare tillhörde Sovjetunionen har inte 

åtnjutit en stabilisering av den säkerhetspolitiska och militärstrategiska 

utvecklingen sedan kalla kriget tog slut. Det kalla krigets blockuppdelning 

har ersatts av ”ett nätverk av bilaterala och multilaterala kontakter” och flera 

stater befinner sig i ett sökande efter sin säkerhetspolitiska identitet. 
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Regeringen uttrycker att detta orsakar en stor osäkerhet kring den framtida 

utvecklingen i Kaliningradområdet (Prop. 1996/97:4).  

Den påbörjade demokratiseringsprocessen i Ryssland är också en orsak till 

osäkerhet, eftersom den kantas av auktoritära drag i politiken. Utöver det har 

utvecklingen av demokratiska institutioner m. m. i Ryssland gått 

långsammare än vad som först förväntades efter Sovjetunionens upplösning. 

Kriget i Tjetjenien orsakade en för omvärlden försämrad syn på Ryssland, 

eftersom det påvisade hur långt centralmakten i Moskva var beredd att gå för 

en fortsatt sammanhållning av federationen (Prop. 1996/97:4).  

Sammantaget orsakar den säkerhetspolitiska situationen ett tillstånd av 

oförutsägbarhet i Europa. I en sådan situation är det angeläget för Sverige att 

ha en god förmåga att anpassa sig i de fall förändringar i den militära 

hotbilden skulle uppkomma. Detta var bedömningen av det 

säkerhetspolitiska läget som gjordes av Persson regering nio månader innan 

Sverige anslöts till det nybildade EAPR (Prop. 1996/97:4).  

EAPR bildades sedermera i maj 1997. I Skrivelse 1997/98:29, som utkom 

efter anslutningen till EAPR, fortsätter Perssons regering att redogöra för 

problem som föranledde dess motiveringar till att det utökade samarbetet 

anses vara befogat ur ett säkerhetsperspektiv. Kriget i forna Jugoslavien 

beskrivs som det tydligaste exemplet på problemet att kritiska situationer kan 

uppkomma hastigt, och orsaka hot mot säkerheten i Sverige och i andra 

länder. 

5.2.3 Lösning 

 

Mot bakgrund av de identifierade säkerhetsproblemen ansåg såväl Carlssons 

som Perssons regering att ökat internationellt samarbete, speciellt inom 

ramen för Partnerskap för fred, var befogat. 
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Perssons regering ansåg att ett fördjupat samarbete med Nato genom EAPR 

skulle vara fördelaktigt eftersom samarbetet inom Partnerskap för fred gett 

mycket goda resultat. Positiva resultat av PFF innefattar enligt regeringen t. 

ex. att Nato-medlemmar och partnerländerna tillsammans utvecklat en bättre 

förmåga till att bedriva räddningstjänst, effektivt civilt försvar, bättre 

beredskapsplanering, starkare demokratisk kontroll av försvarssektorn och en 

ökad förmåga att delta i krishanteringsinsatser internationellt (Skr. 

1997/98:29).  

Ingvar Carlssons regering efterfrågar en ”framväxande helhetssyn” 

beträffande säkerhetsfrågor för att på ett effektivare sätt bygga stabilitet i 

omvärlden. Helhetssynen som Ingvar Carlsson efterfrågar beträffande 

säkerhetspolitik innebär att säkerhet inte enbart kan byggas med militära 

medel (Prop. 1994/95:160, 17). 

Även Göran Perssons regering framhåller att: 

”Ett vidgat säkerhetsbegrepp skall vara styrande och en helhetssyn skall prägla 

samhällets hantering av hot och risker i fred och krig […] Den traditionella 

uppgiften att möta väpnat angrepp ter sig däremot i nuvarande säkerhetspolitiska 

läge mindre framträdande” (Prop. 1996/97:4). 

När Skrivelse 1997/98:29 författades pågick ett framväxande av en 

gemensam alleuropeisk säkerhets- och samarbetsstruktur i Europa. 

Regeringen Persson efterfrågade en sådan utveckling mot bakgrund behovet 

att kunna möta hastigt uppkomna säkerhetsproblem. I processen av att 

utveckla en sådan gemensam struktur ingick bland annat Natos och EU:s 

kommande utvidgning samt en fördjupning av relationen mellan Nato och 

Ryssland (Skr. 1997/98:29). I Proposition 1996/97:4 skriver regeringen 

Persson att Ryssland bör ges en inkluderande position i det gemensamma 

samarbetet för att landet inte ska isoleras. Isolering riskerar att orsaka 

allvarliga konsekvenser eftersom det finns flera möjliga utvecklingsvägar för 

Ryssland: 
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Det är viktigt att Ryssland inte 

isoleras och att Rysslands intresse av att medverka till stabilitet och till att 

utveckla ett förtroendefullt samarbete med sina grannar förstärks. Detta bör ske 

genom ett fördjupat brett politiskt, ekonomiskt och socialt samarbete som 

innefattar Ryssland med självklar utgångspunkt i grundläggande principer om 

mänskliga rättigheter och mellanstatligt umgänge. Östersjösamarbetet utgör en 

mycket väsentlig del av dessa strävanden (Prop. 1996/97:4). 

Samma år som EAPR bildades, bildades också Nato-Rysslandsrådet vars 

syfte var att utgöra en ”mekanism för konsultation och koordination” (Skr. 

1997/98:207, 3).  

Även om det bedöms som föga troligt att Sverige skulle bli utsatt för ett 

väpnat angrepp, bör man inte bortse från risken att en eventuell konflikt 

omfattande Ryssland och dess grannländer skulle påverka även Sverige. I 

händelse av en sådan konflikt skulle de säkerhetspolitiska konsekvenserna bli 

omfattande. Mot bakgrund av risken för snabbt uppkomna säkerhetspolitiska 

situationer, likt kriget i Jugoslavien, är det viktigt att Sverige har en 

”substantiell krishanteringsförmåga” samt att Sverige även fortsättningsvis 

agerar aktivt för att främja fred och stabilitet (Prop. 1996/97:4). 

”Genom EAPR kommer partnerländerna att ges möjligheter att på olika nivåer 

erhålla information, hålla överläggningar och eventuellt fatta gemensamma beslut 

med Nato i PFF- och krishanteringsfrågor” (Skr. 1997/98:29, 2). 

Liksom i argumentationen för PFF betonas att Sverige genom deltagande i 

EAPR inte utmanar alliansfriheten. I stället argumenterar regeringen Persson 

för att den nya säkerhetssituationen skapat gemensamma mål, för vilka det är 

nödvändigt att stater samarbetar: 

Bevarande av den militära alliansfriheten förutsätter dock inte att Sverige i något 

annat avseende skulle behöva ålägga sig restriktioner när det gäller deltagande i det 

framväxande, mångfacetterade europeiska säkerhetssamarbetet. Den svenska 

säkerhetspolitiken karakteriseras i den nya situationen av ett aktivt och fullvärdigt 
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deltagande i arbetet för de mål som numera delas av alla europeiska stater (Skr. 

1997/98:29). 

Begreppet interoperabilitet var ett nyckelbegrepp beträffande PFF-

samarbetet. När Perssons regering motiverar anslutningen till EAPR är 

interoperabilitet åter ett viktigt begrepp, och det ligger i Sveriges intresse att 

”ytterligare utveckla interoperabiliteten vid internationella fredsfrämjande 

och humanitära insatser” (Skr. 1997/98:29). Förbättrad interoperabilitet är 

viktigt för ett lands förmåga att vara förberett för eventuella konflikter, även 

om risken för att Sverige skulle dras in i en väpnad konflikt bedömdes 

mycket osannolik i mitten och slutet av 1990-talet. 

Ett annat argument för anslutningen till EAPR i kombination med en 

fördjupning av PFF är att problemet med begränsat inflytande för Sverige 

och övriga partnerländer i Natos beslutsfattarprocesser kommer att åtgärdas. 

Perssons regering argumenterade för att erfarenheterna från IFOR och SFOR 

(insatserna i Bosnien och Hercegovina) föranlett att Sverige bör ha som 

målsättning att ”arrangemangen för insyn och inflytande ges en permanent 

och förstärkt form i det politiskmilitära ramverk för krishanteringsinsatser 

som avses utarbetas inom EAPR” (Skr. 1997/98:29). 

5.3 Samförståndsavtalet om värdlandsstöd 
 

Regeringen Reinfeldt undertecknade ett avtal om värdlandsstöd strax innan 

riksdagsvalet 2014. Det gjordes dock med reservation för att vissa saker 

behövde uppfyllas innan avtalet kunde godkännas. Därav godkände 

riksdagen avtalet under Löfvens regering 2016. Godkännandet skedde med 

relativt stor enighet i riksdagen, med undantag för Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna som motsatte sig avtalet. I Proposition 2014/15:109 

och i lagrådsremissen Samförståndsavtal om värdlandsstöd (2016) lägger 

regeringen Löfven fram de problem, orsaker och lösningar som föranlett 

Sveriges behov av ett värdlandsavtal.   
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5.3.1 Problem 
 

På 1990-talet framhöll Ingvar Carlssons regering att det fanns tre möjliga 

utvecklingar för situationen i Ryssland: förstärkning av auktoritära tendenser, 

successiv konsolidering av reformprocesser eller långsam konsolidering i 

antingen demokratisk eller auktoritär riktning (Prop. 1995/96:12).  

Blix m.fl. refererar till Gudrun Persson, som menar Ryssland valt en väg som 

kan beskrivas som ”strategisk avskildhet”. Den strategiska avskildheten 

innebär att ”nationella intressen ställs i fokus i relationerna till omvärlden”. 

Vidare vilar dagens säkerhetspolitik i två Ryssland på två huvudsakliga 

pelare. Den första är kärnvapeninnehavet och den andra är landets 

permanenta medlemskap i FN:s säkerhetsråd (Blix et al. 2016: 68).  

Blix m. fl. hänvisar till ”tillgängliga källor”, som framhåller att Rysslands 

satsning på väpnade styrkor har minst tre motiv. Det första är att visa för 

omvärlden, Nato inkluderat, att man är en likvärdig part genom att satsa på 

uppbyggandet av en militärapparat värdig en stormakt. Det andra motivet är 

att lösa de ”uppenbara sociala problem som följde med sovjetarméns kraftiga 

minskning”. Vid Rysslands södra gräns är oroligheter och avskiljningsförsök 

”kända och akuta”, därav är det tredje motivet att skapa beredskap för 

insatser och avskräckning vid denna gräns (Blix et al. 2016: 70–71). 

I samband med fördjupningen av PFF och Sveriges anslutning till EAPR 

betonades av regeringen vikten av att Ryssland inkluderades i bildandet av 

en gemensam europeisk säkerhetsgemenskap. Möjligheterna till att skapa en 

långsiktig stabilitet i Europa skulle försvåras om Ryssland lämnades utanför 

(Prop. 1995/96:12).  

Mot bakgrund av nutida ryska aggressioner har Nato beslutat att upphäva allt 

militärt och praktiskt samarbete med Ryssland. Enligt Blix m. fl. är detta ett 
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tecken på att Natos förbrukat sin identitet som ett organ som huvudsakligen 

inriktar sig på fredsbyggande och samförstånd (Blix et al. 2016: 62).  

Utgångspunkten i regeringens lagrådsremiss Samförståndsavtal om 

värdlandsstöd (2016) är att det säkerhetspolitiska läget i omvärlden har 

försämrats. I proposition 2014/15:109 förtydligas att den försämring som 

åsyftas är att ledningen i Ryssland använt militära medel för att uppnå 

politiska mål, och fortsätter att prioritera försvarssektorn trots ekonomiska 

svårigheter i landet. Bedömningen görs mot en bakgrund av en 

försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen, som menar att den ryska 

aggressionen mot Ukraina illustrerar att det råder ett försämrat 

säkerhetspolitiskt läge i Europa. Utvecklingen i Rysslands närområde har 

efter att Försvarsberedningens rapport kom ut fortsatt i en negativ riktning 

(Prop. 2014/15:109, 8).  

Att ett väpnat angrepp skulle kunna drabba Sverige är en hotbild som 

bedöms som mer realistisk jämfört med i mitten och i slutet av 1990-talet när 

Nato-samarbetet fördjupades med Sveriges anslutning till EAPR. Rysslands 

politik betraktades som ett problem vid båda dessa tillfällen, men uppfattas 

vid tiden för Sveriges beslut om att ingå värdlandsstöd som betydligt mer 

påtagligt. 

Enligt den svenska regeringen bedriver Ryssland i högre utsträckning en 

aggressiv utrikespolitik. Regeringen Löfven menar att Rysslands annektering 

av Krimhalvön i februari 2014 utgjorde ett brott mot folkrätten såväl som 

mot bi- och multilaterala samarbeten. Den svenska oron över det egna 

territoriets säkerhet har mot bakgrund av dessa aggressioner ökat (Prop. 

2014/15:109, 22) 
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5.3.2 Orsak 
 

Den ryska aggressionen orsakas av att landets ledning brukar militära medel 

för att uppnå sina politiska mål. Det är resultatet av tendenser som 

identifierades även av tidigare regeringar 

Den svenska regeringen menar att Ryssland enligt egen utsago betraktar sig 

som omgivet av aktörer som potentiellt hotar landet på olika sätt och med 

olika medel. Denna självbild ligger till grund för det ryska försvarets 

inriktning (Prop. 2014/15:109, 29). 

Vidare orsakas den ryska aggressionen av att landets ledning strävar att 

befästa en stormaktsposition. Följaktligen är ledningen beredd att använda 

alla tillgängliga medel, inklusive militära, för att uppnå sina politiska mål. 

Därav prioriteras försvarssektorn högt trots att landet lider av ekonomiska 

problem (Prop. 2014/15:109, 22). En reform av Rysslands väpnade styrkor 

resulterade i att försvarsbudgeten ökade till 3,1 – 3,8 % av BNP mellan åren 

2013–2015, från omkring 2.7 i början 2000-talet (Blix et al. 2016: 69). 

5.3.3 Lösning 

 

Målet med det militära försvaret är bland annat att hävda Sveriges 

suveränitet, förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges 

handlingsfrihet och att skydda samhället och dess funktionalitet i form av 

stöd till civila myndigheter (Prop. 2014/15:109, 11).  

Det mest effektiva sättet att avvärja hot mot säkerhet och fred är genom att 

samarbeta med andra. Detta är den bakomliggande analysen till regeringens 

bedömning beträffande värdlandsstödets relevans för svensk säkerhet 

(Regeringen 2016: 12). Det yttersta målet för det svenska försvaret är att det 

ska ha förmågan till att möta ett väpnat angrepp. För att utveckla försvarets 
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förmåga i den riktningen är det nödvändigt att utforma åtgärderna i ett större 

sammanhang – runt Östersjön, i Europa och globalt (Prop. 2014/15:109, 9) 

Sveriges deltagande i internationella samarbeten för att motverka krig och 

konflikter samt arbeta för stabilisering är medel för att uppnå det 

övergripande målet med svensk säkerhetspolitik, dvs. att garantera Sveriges 

oberoende och självständighet. Regeringen betonar också att den svenska 

alliansfriheten är en bidragande faktor till stabilitet i närområdet och till 

svensk handlingsfrihet (Regeringen 2016: 12). 

I syfte att förbättra Försvarsmaktens förmågeutveckling och göra Sverige 

mer förberett för eventuella kriser och konflikter, anser regeringen Löfven att 

det är angeläget att Sverige har god förmåga till att ge och ta emot militärt 

stöd, till exempel genom internationell övningsverksamhet på svenskt 

territorium: 

Förmågan att ge och ta emot militärt stöd är också en förutsättning för att 

Försvarsmakten ska kunna utföra sin uppgift att, såväl självständigt som i 

samverkan med andra, försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser 

nationellt och internationellt (Prop. 2014/15:109, 43). 

Möjligheten för utländska förband att utföra militära övningarna inom 

Sveriges gränser utgör ett viktigt argument i uppbyggandet av gemensamma 

förmågor och för att förbereda sig inför kommande kriser och konflikter. I en 

SOU gjordes bedömningen att Sverige bör utföra fler övningar tillsammans 

med andra och dessa bör avse mer än enbart övningar i fredsfrämjande syften 

(SOU 2015:1, 78). Att kunna ge och ta emot militärt stöd från andra parter 

förutsätter en förmåga till värdlandsstöd (Prop. 2015/16:152, 14).  

Redan innan värdlandsavtal förekom det Nato-ledda aktiviteter i Sverige. 

Lagstiftningen gjorde däremot att dessa övningar föregicks av komplicerade 

juridiska processer och omfattande administrativt arbete, vilket regeringen 

bedömer som onödigt komplicerat jämfört med smidigheten som man menar 
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att värdlandsavtalet medför. Värdlandsavtalet utgör ett övergripande 

ramavtal och syftar till att förenkla de processer som föranleder verksamhet 

inom Sverige (Regeringen 2016: 14–15). Steget till att ingå i ett 

samförståndsavtal förefaller således relativt litet sett ur regeringens 

synvinkel, mot bakgrund av det redan relativt omfattande samarbetet Sverige 

bedriver i samverkan med Nato.  

Ett ytterligare argument som framförs är att Nato är ledande vad gäller 

militär interoperabilitet. Utöver det skriver regeringen att nästintill samtliga 

av Sverige internationella samarbetspartners antingen är medlemmar i Nato, 

partners till Nato eller har tecknat samförståndsavtal om värdlandsstöd med 

Nato. Före ikraftträdandet av värdlandsavtalet föregicks verksamhet inom 

Sverige av omfattande processer vilket kan ha föranlett en internationell bild 

av att Sverige var mer komplicerat att bedriva verksamhet i jämfört med 

andra länder. En sådan bild var enligt regeringen inte önskvärd. 

Värdlandsstödet skulle enligt regeringen gynna Sveriges förmåga till 

internationell samverkan (Regeringen 2016: 30).  
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6 Resultat  

6.1 Problem 
 

I genomgången av begreppsapparaten fastslogs att studien ämnade söka efter 

problemformuleringar i textmaterialet. Problemformuleringarna kunde t. ex. 

involvera om regeringarna upplevde att det fanns en hotbild mot Sveriges 

säkerhet. Detta kunde till exempel innefatta hot bestående av andra länders 

eller organisationers hård makt-resurser. Analysen visade att identifierade 

hotbilder mot Sverige kan kopplas till främst ryska hård makt-resurser, som 

dock var mindre på 1990-talet och mer påtagliga inför värdlandsavtalet.  

6.1.1 Den nya säkerhetspolitiska ordningen 
 

Problemformuleringar i anslutning till Partnerskap för fred samt till det 

Euroatlantiska partnerskapsrådet berörde det svårförutsägbara 

säkerhetspolitiska läge som rådde i Europa efter slutet på det kalla krigets 

stabila maktordning. Det antogs fortfarande föreligga en risk för att krig 

skulle utbryta, vilket påvisats av kriget i Jugoslavien. Beträffande 

anslutningen till EAPR påpekades att det främsta säkerhetsrelaterade 

problemet var att säkerhetssituationen i Europa var svår att förutse på grund 

av att Ryssland hade säkerhetsintressen i sitt närområde. Rysslands offensiva 

förmåga hade däremot minskat sedan Sovjetunionen upplöstes. Därav var 

också landets hård makt-resurser svagare än tidigare.  

Ett problem som formulerades i samband med anslutningen till EAPR var att 

Sveriges insyn i Natos beslutsfattarprocesser varit begränsad inom ramen för 

samarbetet inom Partnerskap för fred.   

6.1.2 Ryssland  
 

I konstruktivistisk teori framhålles att aktörers intressen formas i förhållande 

till omvärlden, i stället för att vara förgivettagna på förhand. Hur 
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regeringarna formulerar säkerhetsproblem gentemot Sverige, formas i hög 

grad av den ryska politikens utveckling. Beträffande Partnerskap för fred 

identifierades det nya läget i Europa som ett av de främsta säkerhetspolitiska 

problemen. Sovjetunionens upplösning hade resulterat i att Ryssland 

försvagats militärt. 

Problemformuleringar beträffande avtalet om värdlandsstöd riktades 

huvudsakligen gentemot en förstärkt hotbild från Ryssland. Rysslands hård 

makt-politik hade genom annekteringen av Krim utökat oron över Rysslands 

agerande internationellt, och även Sveriges oro över det egna territoriets 

säkerhet.  

6.2 Orsak 
 

Studiens begreppsapparat innefattade även ett sökande efter 

orsaksformuleringar i textmaterialet. Konstruktivismen användes som 

teoretiskt perspektiv för att förstå om problemet t. ex. uppkommit till följd av 

en aktörs specifika säkerhetsintresse eller upplevda identitet. Teorin om hård 

och mjuk makt användes i syfte att belysa om aktörer främst förfogade över 

resurser knutna till hård eller mjuk makt, och om detta orsakade 

säkerhetsrelaterade problem. Analysen visade att orsaken till 

säkerhetsproblem ofta var kopplat till en aktörs identitet eller utövande av 

hård makt.  

6.2.1 Identitet och intressen  
 

Konstruktivistisk teori kan i flera avseenden vara behjälplig för att förstå 

orsaken till ett identifierat säkerhetsproblem. Orsaken till den politiska 

utvecklingen i Ryssland härleds ofta till att Ryssland upplever sig som 

bärande av en stormaktsidentitet. Under hela kalla kriget hade Sovjetunionen 

en stormaktsidentitet i världen, och som tillsammans med USA utgjorde ett 

stormaktsblock i en relativt stabil internationell säkerhetsordning. Efter 
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Sovjetunionens fall har den ryska identiteten som stormakt inte avtagit i 

landets självbild, utan militära medel fortsätts att användas i syfte att åter 

befästa stormaktsidentiteten i omvärlden. Upplösningen av Sovjetunionen 

hade också lett till att ett antal nya demokratier uppstått i Öst- och 

Centraleuropa, som på 1990-talet befann sig i ett sökande efter en ny 

identitet. Rysslands agerande kan förstås med hjälp av konstruktivismens 

betoning på aktörers identitet och hur identiteten styr aktörers handlande, 

även kallat lämplighetslogik. När en stat uppfattar sig ha en viss identitet, 

kommer den även att agera utefter det.  

Inför värdlandsavtalet skriver regeringen Löfven att Ryssland upplever sig 

vara hotat av aktörer i omgivningen. vilket utgör grunden till landets 

försvars- och säkerhetspolitiska inriktning. Genom att definiera sig själv i 

förhållande till andra kan konstruktivistisk teori vara användbar för att förstå 

en stats utformande av sina säkerhetspolitiska intressen. Rysslands 

säkerhetspolitiska intressen orsakar osäkerhet i omvärlden.   

Konstruktivistisk teori framhåller att aktörers intressen formas i förhållande 

till omkringliggande strukturer. Regeringen Löfven skriver att Ryssland 

upplever sig som hotat av omgivning. Hotbilden som Ryssland upplever, 

eller säger sig uppleva, från omgivningen kan därav bidra till landets 

politiska utveckling. Liksom Rysslands intressen formas av omvärlden, 

formas svenska säkerhetspolitiska intressen till stor del utefter den ryska 

politiken. När Ryssland på 1990-talet hade svagare hård makt-resurser än i 

vid tiden för värdlandsavtalet, var lösningsformuleringarna inför Nato-avtal 

främst riktade mot fredsfrämjande insatser. Ryssland utgjorde visserligen ett 

potentiellt hot, men det sågs som mer gynnsamt att inkludera Ryssland i den 

alleuropeiska säkerhetsordningen, vars framväxande efterfrågades av såväl 

Bildts som Perssons regeringar.  
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6.2.2 Utövande av hård makt 
 

Utöver konstruktivismen är teorin om hård makt användbar för att förstå 

orsaken till att problem uppkommit. Hur Ryssland använder sin hårda makt, 

nationellt och i närområdet, föranleder graden av det upplevda säkerhetshotet 

gentemot Sverige. Annekteringen av Krimhalvön är ett tydligt exempel på 

utövande av hård makt eftersom annekteringen var olaglig, och den beskrivs 

av regering Löfven som ett brott mot folkrätten och mot bi- och multilaterala 

samarbeten. 

6.3 Lösning 
 

Regeringarnas lösningsformuleringar var den sista delen i studiens 

begreppsapparat. Konstruktivismen som teoretiskt perspektiv antogs vara 

relevant i syfte att förstå om lösningsformuleringarna innefattade en vilja till 

ett gemensamt identitetsskapande, samt för att förstå hur svenska 

säkerhetspolitiska intressen formades. Hård och mjuk makt antogs vara 

användbart för att förstå vad som enligt regeringarna behövdes för att bemöta 

de problem som identifierats, alltså vilken slags makt Sverige ansåg behövde 

förstärkas samt vilken slags makt Nato kunde erbjuda Sverige. I analysen 

framkom att samtliga avtal i någon mån syftar till identitetsskapande, samt 

att Sveriges försvars-och säkerhetspolitiska lösningar till stor del formas av 

den politiska utvecklingen i Ryssland. Vidare visade analysen att mjuk makt-

resurser som Nato förfogade över kan hjälpa oss att förstå 1990-talets 

lösningsformuleringar, medan hård makt intar en större roll beträffande 

värdlandsstödet.  

För att förstå regeringen Bildts lösningsformuleringar beträffande samarbetet 

inom PFF är mjuk makt en användbar teori. Bland annat uttryckte Bildts 

regering att PFF kunde bidra till att göra det militära samarbetet mellan 

tidigare motståndare mer konkret, pragmatiskt och förtroendeskapande. 
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Bildts regering argumenterade för att Sverige i samverkan med andra länder 

genom PFF, kunde bidra till demokratisk kontroll i de nya demokratierna 

som blivit självständiga efter Sovjetunionens upplösning. PFF och Sverige 

hade liknande värderingar. I självbilden bestående av Sveriges och Natos 

delade värderingar ingick t. ex. skydd och främjande av mänskliga rättigheter 

och frihet genom demokrati. Detta var värden man ämnade sprida till de 

länder som befann sig i ett sökande efter sin nya identitet. 

Värdefrågan tyder på att Nato genom PFF hade mjuk makt-inflytande över 

Sverige, som beslöt sig för att delta med utgångspunkt i att bidra till 

uppbyggandet av en gemensam säkerhetsordning i Europa. PFF bedömdes 

därav som en lämplig samarbetspartner eftersom deltagande länder strävade 

efter att sprida sina värderingar till de nyblivna demokratierna, i syfte att 

säkerställa den demokratiska kontrollen. Ett lands eller en organisations 

mjuka makt uppstår ofta i samband med vilka värden som vederbörande 

uttrycker. Vi kan därav förstå PFF:s dragningskraft på Sverige genom 

partnerskapets mjuk makt-resurser. 

Identitetsförändringen som Nato genomgick efter kalla krigets slut ledde till 

att alliansen blev mindre inriktad på traditionellt militära insatser. I stället 

betonades i högre utsträckning betydelsen av fredsbevarande insatser i 

konfliktdrabbade områden. Goda mjuk makt-resurser ger en aktör legitimitet 

och moralisk auktoritet bland andra aktörer internationellt. Analysen visade 

att Bildts regering betraktade det nya identitetsförändrade Nato som legitimt 

och moraliskt. Genom samarbetet kunde även Sveriges legitimitet och 

moraliska auktoritet förbättras, speciellt i de nya demokratierna i Öst- och 

Centraleuropa, som skyndsamt önskade ansluta sig till Nato efter sin 

självständighet.  

Inför anslutningen till PFF framfördes att partnerskapet möjliggjorde ett 

förbättrat samarbete med Nato genom praktisk samverkan. Med anslutningen 

till EAPR skulle den praktiska samverkan inom PFF utökas även med ett 
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politiskt samarbete. Därav ämnade man lösa problemet med Sveriges och 

andra partnerländers begränsade inflytande i Natos och PFF:s 

beslutsfattarprocesser. EAPR framstod som en vidareutveckling av den 

gemensamma säkerhetsordningen, och det bedömdes som en central lösning 

att det säkerhetspolitiska problemet Ryssland inkluderades i 

säkerhetsordningen.  

6.3.1 Svensk identitet i en globaliserad värld 
 

I lösningsformuleringarna inför samtliga avtal betonas att Sveriges 

alliansfrihet inte utmanas eftersom avtalen inte involverar 

försvarsförpliktelser. Alliansfriheten är en viktig del av den svenska försvars- 

och säkerhetspolitiska identiteten. Konstruktivistisk teori är användbar för att 

förstå lösningsformuleringarna genom att de uttrycker att Sveriges identitet 

bör vara en kombination av alliansfrihet och internationellt samarbete. 

Sverige skulle vara fortsatt alliansfritt, men i en globaliserad värld bedömdes 

det vara nödvändigt att samarbeta med andra, för att inte hamna utanför den 

framväxande europeiska gemenskapen som pågick under 1990-talet. 

Begreppet lämplighetslogik kunde som nämnt appliceras på hur Ryssland 

agerade mot bakgrund av sin stormaktsidentitet. Sverige har en identitet som 

militärt alliansfritt, och kan därav förväntas agera på ett visst sätt för att inte 

utmana denna självbild.  

I samband med värdlandsavtalet sade Löfvens regering att alliansfriheten var 

en bidragande faktor till fortsatt stabilitet i närområdet. Utöver att kopplas till 

konstruktivistiskt identitetsskapande kan bevarandet av alliansfrihet kopplas 

till teorin om mjuk makt, eftersom det kan antas påverka omvärldens syn på 

den svenska självbilden. Genom att bibehålla den alliansfria identiteten kan 

möjligheten att upprätthålla goda relationer med fler länder gynnas, vilket 

torde leda till att Sverige framstår som mer attraktivt för omvärlden.  
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Formuleringar rörande identitetsskapande kunde finnas även beträffande 

värdlandsavtalet och utgjordes av en önskan från regeringens sida att Sverige 

inte skulle upplevas som mer komplicerat att bedriva verksamhet i jämfört 

med andra länder, varav många redan ingått liknande avtal med Nato. Nato 

hade vid den tidpunkten beslutat att upphäva sitt praktiska och militära 

samarbete med Ryssland mot bakgrund av de ryska aggressionerna.  

Beträffande värdlandsavtalet betonades att Sveriges militära förmågor var i 

behov av förstärkning. Lösningen för att bemöta ett aggressivare Ryssland 

bedömdes bestå av förbättrade militära förmågor. Synen på säkerhet riktats i 

samband med värdlandsavtalet huvudsakligen mot traditionell, militär 

säkerhet. Traditionell säkerhet förknippas med hård makt. I ett oroligare 

Europa bedöms det som viktigt att Sveriges förmåga att ge och ta emot 

militärt stöd i händelse av att ett krig skulle utbryta är god. Det är därav de 

hård makt-resurser som Nato kan erbjuda som står i fokus inför 

värdlandsavtalet. Om Sverige erhåller förbättrade hård makt-resurser kan det 

verka avskräckande gentemot Ryssland, som befinner sig i ett expansivt 

militärt skede.  

I samband med värdlandsavtalet är det mindre betoning vad Nato har att 

erbjuda inom fredsfrämjande insatser, i jämförelse med tidigare avtal.  I 

dokumenten beträffande värdlandsstödet betonas att den militära säkerheten 

behöver förstärkas, och således beskrivs säkerhet i klassiskt militära termer. 

Hård makt som teori är således relevant för att beskriva de problem, orsaker 

och lösningar som framlades inför värdlandsavtalet. Ryssland hade 

omfattande hård makt-resurser, och därav kunde det betraktas som 

nödvändigt att Sverige också skulle förstärka sin hårda makt för att balansera 

situationen.  
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6.3.2 Samarbete i en globaliserad värld 
 

Att förbättra interoperabiliteten är en lösningsformulering som förekommer 

inför samtliga avtal. Beträffande samarbetet inom PFF fanns en målsättning 

om att, utan att etablera nya skiljelinjer i Europa, förbättra Nato-samarbetet 

genom praktisk samverkan.  

PFF bedömdes vara behjälpligt för att skapa gemensamma rutiner och 

samarbetsformer med andra länder, och därav förbättra förmågan att bedriva 

fredsbevarande operationer. Att avstå från detta skulle, i enlighet med vad 

Andrew Cottey (2013) påpekade, kunna resultera i utanförskap från den 

europeiska gemenskapen. Konstruktivismens betoning på identitetsskapande 

är därför användbart för att förstå Sveriges, och andra partnerländers, 

angelägenhet om att anslutas till den nya gemenskapen. Det är också en fråga 

om mjuk makt-resurser att vilja förknippas med det nya partnerskapet, i syfte 

att visa att man delar liknande värderingar. Inför värdlandsavtalet säger 

regeringen att Nato är ledande på militär interoperabilitet. Slutligen kan man 

konstatera att den svenska självbilden kännetecknas av en kombination av 

bevarad alliansfrihet och internationellt samarbete som inte involverar 

försvarsförpliktelser. 

7 Slutsatser 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka problem, orsaker och 

lösningar tre regeringar lade fram beträffande PFF, EAPR och värdlandsstöd. 

Frågeställningarna var följande: 

1. Vilka problem, orsaker och lösningar identifierades av Carls Bildts 

regering beträffande Sveriges anslutning till Partnerskap för fred? 
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2. Vilka problem, orsaker och lösningar identifierades av Göran 

Perssons regering beträffande Sveriges anslutning till Euroatlantiska 

partnerskapsrådet? 

3. Vilka problem, orsaker och lösningen identifierades av Stefan 

Löfvens beträffande Sveriges anslutning till avtalet om 

värdlandsstöd? 

Analysen visade att problemformuleringarna i anslutning till PFF uttryckte 

att det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats och blivit mer 

oförutsägbart. Vidare hade den nya säkerhetsordningen gett upphov till nya 

slags konflikter, t. ex. kriget i Jugoslavien. Orsaken var att Sovjetunionen 

och Warszawapakten upplösts. Lösningen var att genom PFF bidra till en 

alleuropeisk säkerhetsordning, fredsbevarande insatser, och ett bättre militärt 

samarbete genom tidigare motståndare. Resultatet visade att mjuk makt 

hjälper oss att förstå regeringen Bildts lösningsformuleringar angående PFF:s 

värderingar, eftersom dessa uttrycker attraktiva sidor hos samarbetet. Med ett 

konstruktivistiskt perspektiv kan vi förstå att Sverige genom PFF strävade 

efter att bygga upp en gemensam alleuropeisk identitet efter kalla kriget. 

Inför anslutningen till EAPR visade analysen att problemformuleringar var 

relaterade till att den politiska utvecklingen i Ryssland, som kantades av 

osäkerhet och auktoritära drag. Säkerhetssituationen i Europa bedömdes som 

oförutsägbar, men risken för att Sverige skulle dras in i en väpnad konflikt 

antogs vara mycket liten. Orsak till problemet var att Ryssland strävade efter 

att erhålla en stormaktsposition i omvärlden. EAPR bildades som ett politiskt 

forum inom ramen för PFF-samarbetet. I regeringen Perssons 

lösningsformuleringar betonades att Ryssland bör inkluderas i den 

gemensamma säkerhetsordningen, och att politiska konsultationer inom 

EAPR kunde hjälpa till att förstärka Sveriges krishanteringsförmåga samt att 

ge Sverige bättre insyn i Natos beslutsfattarprocesser, denna insyn hade 

tidigare varit begränsad. Resultatet visade att anslutningen till EAPR utgör 
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ytterligare ett led i ett identitetsskapande, det visade också att den 

säkerhetspolitiska oron orsakas av att Ryssland besitter hård makt-resurser.  

Inför anslutningen till värdlandsavtalet visade att analysen att 

problemformuleringarna rörde en ökad oro över Ryssland, vars förda politik i 

högre utsträckning skapar osäkerhet i omvärlden. Oron orsakades av 

Rysslands prioritering av försvarssektorn och utövande av hård makt, varav 

annekteringen av Krimhalvön är ett tydligt exempel. Situationen föranledde 

ett behov av att den svenska försvarssektorn hade god förberedelse för att 

bemöta konflikter, vilket värdlandsavtalets förbättrade möjligheter till 

övningsverksamhet ansågs kunna erbjuda. Resultatet visade att 

lösningsformuleringar riktades mot förbättrade hård makt-resurser.  

Med konstruktivism som hjälp kan samarbetet med Nato förstås som ett sätt 

för Sverige att skapa en identitet i en globaliserad värld. De tre undersökta 

avtalen har alla ingåtts med betoningen på att alliansfriheten ska fortsätta 

utgöra grunden för Sveriges säkerhetspolitiska identitet, dock med en väl 

utvecklad förmåga att samarbeta med andra länder. 
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