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Abstrakt 
In this essay Sweden’s relationship with NATO is explored in a theory 

consuming case study. The aim is to explain why Sweden is not a member of 

NATO but still wants to have a close cooperation and has entered a 

memorandum of understanding on Host Nation Support with NATO. The 

reason for not entering NATO is that Sweden wants to be military non-

aligned. The memorandum of understanding on Host Nation Support is 

motivated by that Sweden wants to be interoperable with NATO in order to 

be able to give and receive military support. Other reasons are that it is a way 

for the Swedish military to develop, it increases efficiency and it makes 

Sweden more competitive by decreasing administrative costs. The reasons 

for Sweden’s decisions are analyzed and explained with two theories: realism 

and liberalism. Realism can explain well why Sweden does not want to enter 

a membership and liberalism can explain well why Sweden has entered the 

memorandum of understanding on Host Nation Support. 
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1 Introduktion 

1.1 Problemformulering 
 
Vi kan idag se att västvärlden är i förändring med populistiska och 

nationalistiska krafter som är på frammarsch. Stater tar steg iväg från 

internationella institutioner. De odemokratiska krafter som har visat sig i 

Ungern och Polen har skapat oro i EU och Europa. Rysslands annektering av 

Krim har förändrat och försämrat det säkerhetspolitiska läget i Europa. Å 

andra sidan har Europa NATO; en säkerhetspolitisk gigant, konstant och en 

avskräckande motpol mot aggressiva krafter. Skapad ur viljan av ett enat och 

fredligt Europa efter andra världskriget, fortsätter NATO sin utökning bland 

europeiska stater. Men inte alla europeiska stater har valt att gå med i 

försvarsalliansen, även fast de till synes skulle ha möjligheterna till att göra 

så. Bland de västeuropeiska staterna är det fem stater som inte är 

medlemmar, dessa är Schweiz, Österrike, Irland, Finland och Sverige. 

Däremot är alla fem länder med i NATO:s Partnerskap för Fred och 

samarbetar med försvarsalliansen på olika vis. Sverige och Finland har även 

ett avtal om värdlandsstöd med NATO (NATO, 2018a, NATO, 2018b, 

NATO, 2018c & NATO, 2018d).  
 

Sverige är ett avvikande fall bland Västeuropas länder, där majoriteten av 

länderna är medlemmar i NATO. De andra västeuropeiska länder som inte är 

med i NATO är Finland, Irland, Österrike och Schweiz, som därmed avviker 

från den västeuropeiska normen. Precis som Sverige så är de ovan nämnda 

länderna samarbetspartners med NATO i Partnerskap för Fred men bara 

Sverige och Finland har avtal med NATO om värdlandsstöd. Sverige är 

således ett fall av västeuropeiska länder som valt att inte gå med i NATO, 

men som ändå har ett nära samarbete. Av de avvikande staterna så är Sverige 
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ett land som har mer djupgående samarbete med NATO än de andra 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017:33). 
 

Dock råder det en viss motsättning i Sveriges agerande i säkerhetspolitiken. 

Sveriges nära samarbete med NATO i form av Partnerskap för Fred och att 

Sverige har ett avtal om värdlandsstöd gör att Sverige framstår som att man 

vill ha kakan men inte vill betala för den. Sverige är inte medlem i NATO 

och får därmed inte ta del av det skydd som kommer med ett medlemskap. 

Men å andra sidan slipper Sverige de förpliktelser som hör samman med ett 

medlemskap. Samtidigt kan man ta del i de samarbetsfunktioner som NATO 

erbjuder. Det finns en problematik i gränsdragningen mellan medlemskap 

eller ej som skapar frågor. Att Sverige inte är medlem är en enkel 

gränsdragning i teorin men i realitet är det inte lika självklart. Hur nära kan 

en stat samarbeta med NATO utan att det uppfattas av andra stater som ett 

medlemskap? Och hur länge är militär alliansfrihet möjligt när samarbetet 

med NATO hela tiden fördjupas? Det råder också en viss oklarhet kring om 

Sverige är och ska vara militärt alliansfritt. Militär alliansfrihet gör att ett 

medlemskap i NATO blir omöjligt och att ett samarbete blir problematiskt. 

Detta skapar frågor kring om Sveriges icke-medlemskap är en del av den 

nationalistiska vågen som eftersträvar självstyre, eller som en del av svunnen 

neutralitet som inte vill vara del av allianser, eller en del av den svenska 

naiviteten som tror att ingen skulle attackera Sverige och att det skydd som 

NATO har att erbjuda därför inte behövs, eller kanske något helt annat.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte  

Studien syftar till att förklara varför Sverige har tagit de försvarspolitiska 

besluten att ha ett nära samarbete med NATO men att inte ingå ett 

medlemskap i försvarsalliansen. Det nära samarbetet gestaltas i studien av 
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samförståndsavtalet om värdlandsstöd som Sverige har ingått med NATO 

och studien avgränsas till tidsperioden 2010-talet. Besluten ska förklaras med 

hjälp av teorierna realism och liberalism.  

1.2.2 Frågeställningar 

Varför har Sverige inte gått med i NATO under 2010-talet? 

Varför har Sverige istället ett nära samarbete med NATO, i form av ett avtal 

om värdlandsstöd? 

2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 NATO som organisation 

NATO står för North Atlantic Treaty Organization, på svenska 

Nordatlantiska Fördragsorganisationen, och är en politisk och militär 

försvarsallians. För närvarande består NATO av 29 Nordamerikanska och 

Europeiska stater. NATO grundades år 1949 i och med att Nordatlantiska 

Fördraget signerades av 12 stater: USA, Kanada och 10 Västeuropeiska 

stater. I andra världskrigets eftermäle fanns en trötthet på krig och en längtan 

efter fred men också en oro över utvecklingen i Europa. Med syfte att vara en 

motpol mot Sovjetunionens militarism skapades NATO för att förhindra 

nationalistisk framväxt igen samt för att främja europeisk politisk integration. 

Efter signeringen av fördraget växte en militärorganisation fram för att kunna 

försvara organisationen medlemmar mot angrepp och för att avskräcka 

Sovjetunionen från att attackera (NATO, 2018a & NATO, 2018e).  

 

Enligt artikel 10 i Nordatlantiska fördraget kan nya europeiska stater bli 

medlemmar i NATO om de anses kunna bidra till den gemensamma 
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säkerheten och om alla nuvarande medlemmar godkänner deras inträde 

genom att bjuda in dem i alliansen. Dessutom behöver medlemsstater 

uppfylla vissa kriterier gällande politik, ekonomi och militär. Dessa kriterier 

är bl.a. att länderna ska vara demokratiska, ha marknadsekonomi och ha 

möjlighet att bidra militärt, men länderna ska vilja lösa konflikter med 

fredliga medel. NATO har växt i 7 omgångar och har under åren välkomnat 

in 17 nya stater i alliansen och ytterligare 4 stater har uttryck en önskan om 

medlemskap (NATO, 2018f).  

 

En av grundbultarna i NATO är Artikel 5 i Nordatlantiska Fördraget som 

utgör tanken om kollektivt försvar. Artikel 5 innebär att medlemmarna av 

NATO ser en attack på en medlemsstat som en attack på dem alla och att 

NATO då ska svara med de motåtgärder de ser nödvändiga, militära eller ej. 

Åtgärderna bestäms av varje medlemsstat, beroende på vad just de anser 

nödvändigt och beroende på deras kapacitet, men beslut tas i samråd med 

övriga medlemsstater. Målet med åtgärderna är att åter skapa säkerhet i det 

Nordatlantiska området. Det framhävs också i artikel 5 att NATO ska 

rapportera sina motåtgärder till FN:s Säkerhetsråd och att dessa motåtgärder 

ska upphöra när Säkerhetsrådet har vidtagit sina åtgärder för att nå fred och 

säkerhet igen (NATO, 2018g).  

 

2.1.2 NATO som samarbetspartner 

NATO skapade 1994 Partnerskap för Fred för att bygga relationer mellan 

försvarsalliansen och andra stater i den nordatlantiska regionen som inte är 

medlemmar. Syftet med Partnerskap för Fred är att jobba för fred, säkerhet 

och stabilitet i hela regionen. Med tiden har möjligheterna för samarbete 

mellan stater och NATO utökats och numer är 21 stater aktiva 

samarbetspartners i Partnerskap för Fred. Varje stat väljer själv på vilka sätt 



 

 10 

den vill samarbeta med NATO och möjligheterna finns inom alla NATO:s 

områden, t.ex. inom försvar, utbildning, militärövningar och samarbete inom 

miljöfrågor. NATO:s medlemsstater och de 21 medlemmarna av Partnerskap 

för Fred har tillsammans skapat Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) 

vilket är ett forum för samtal och konsultering och finns till för att främja 

samarbete, säkerhet och reform i regionen (NATO, 2017a & NATO, 2018h). 

Ett annat sätt för icke-medlemsstater att samarbeta med NATO på är att 

upprätta ett samförståndsavtal om värdlandsstöd. Värdlandsstöd innebär i 

stora drag att en stat tillåter NATO-militär att befinna sig på sitt territorium 

eller passera igenom det under övning eller vid kris eller krig och att 

tillhandahålla logistisk hjälp (NATO, 2018c).  

 

2.1.3 Sveriges relation med NATO  

Sverige är ett av de länder som inte är medlemmar i NATO men som 

samarbetar mest med försvarsalliansen. Sverige har varit medlem i 

Partnerskap för Fred sedan 1994, vilket således markerar starten för 

samarbetet mellan Sverige och NATO. När EAPC startades 1997 gick 

Sverige med i forumet. Sverige samarbetar med NATO på flera olika sätt, 

några av dessa är politisk dialog och konsultation, informationsutbyte, 

utbildning och utveckling av den svenska militära kapaciteten och utbildning 

av NATO-medlemmars militära förmåga av den svenska militären samt olika 

militära övningar. Under åren har Sverige deltagit i eller bidragit till NATO-

ledda militära operationer i Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Afghanistan 

och Libyen (NATO, 2018c). 2014 tecknade Sverige ett samförståndsavtal 

med NATO om värdlandsstöd, vilket sedan röstades igenom i riksdagen 

2016 (Sveriges Riksdag, 2018). Sverige är tillsammans med Finland, 

Australien, Jordanien och Georgien utvalda partners, så kallades Enhanced 

Opportunities Partners, i Partnership Interoperability Initiative (PII), vilket 
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skapades 2014. PII är ett program för att bevara och förbättra 

interoperabilitet mellan NATO och dess samarbetspartners för att kunna vara 

redo inför framtida operationer. De utvalda partners i programmet får ett än 

djupare samarbete med NATO anpassat efter deras individuella behov 

(NATO, 2017b).  

2.2 Tidigare forskning 
Mycket har skrivits om Sveriges neutralitetspolitik som med åren övergått till 

en policy om alliansfrihet och sedan militär alliansfrihet, vilket har påverkat 

Sveriges relation med NATO. Det konstant föränderliga läget i 

världspolitiken har påverkat Sveriges anledningar till att inte ansöka om 

medlemskap i NATO och olika epoker har haft sina skäl och motiv. På 

samma sätt har det påverkat hur Sverige har utformat sitt samarbete med 

NATO. Under Kalla kriget var Sveriges strategi för att hålla sig utanför en 

konflikt att bekänna sig som en neutral stat vid krig och som alliansfri i 

fredstid. På detta sätt skulle Sverige inte behöva välja mellan USA och 

Sovjetunionen, de två stormakterna i den bipolära världsordningen. För att en 

stat ska kunna vara neutral krävs att den uppfattas som trovärdig i sin 

neutralitet av andra stater. Dock menar Nilsson (2009) att Sverige inte helt 

och fullt höll sig till sin angivna strategi. Under Kalla kriget tillät Sverige 

militärt flyg från NATO, mestadels amerikanska, att flyga i svenskt luftrum 

samt att landa på svenska flygplatser. Överenskommelsen var inte officiell, 

utan varje gång det skedde så protesterade Sverige och NATO bad om 

ursäkt. Detta var ett spel för gallerierna så att inte Sovjetunionen skulle 

kunna flyga i svenskt luftrum. Sverige blev därmed en del av NATO:s 

infrastruktur. Genom detta beteende så kan Sveriges faktiska neutralitet 

under Kalla kriget ifrågasättas, en strategi som varken USA eller 

Sovjetunionen trodde på. I och med att Sverige bara gav NATO och USA 

möjligheten att flyga över svenskt territorium, och inte Sovjetunionen, var 
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det ett svenskt steg närmre väst och ett erkännande av USA som hegemon 

(Nilsson, 2009:287-307).  

 

På samma sätt menar Cottey (2013) att Sverige redan under Kalla kriget var 

en väststat eftersom att man hade ett kapitalistiskt ekonomiskt system och 

var en liberal demokrati. Sverige sågs också som en väststat av NATO:s 

medlemsstater och Sveriges icke-medlemskap gjorde att Sverige sågs som en 

stat som tjänade på NATO:s existens men utan att bidra själva till dess 

verksamhet. Även om Artikel 5 inte skyddade Sverige fanns ett intresse i 

NATO att Sverige inte hamnade i konflikt med Sovjetunionen och ett 

samarbete mellan försvarsalliansen och Sverige existerade under Kalla kriget 

(Cottey, 2013:452-456). 

 

Även Ferreira-Pereira (2006) har studerat Sveriges säkerhetspolitik vid Kalla 

krigets slut, då Sverige omvärderade sin neutralitetsstrategi i ett Europa 

under förändring. Från att prioritera trovärdighet i sin neutralitet tog Sverige 

flera steg bort från neutraliteten, som medlemskap i Europeiska Unionen. 

Detta för att prioritera att vara en del av den europeiska integrationen men 

även ekonomiska anledningar var avgörande i beslutet. Sverige fortsatte dock 

att vara alliansfritt men påbörjade militärt samarbete med NATO i form av 

Partnerskap för Fred och deltagande i fredsbevarande styrkor på Balkan 

under NATO-befäl. Även vad som ansågs som hot mot Sverige 

omvärderades efter Kalla kriget. Från att se militär konflikt med 

Sovjetunionen som det primära hotet till att se globala hot, som 

miljöförändringar, internationell kriminalitet och massförstörelsevapen, som 

ännu viktigare. Dessa hot kunde varken militärallianser eller neutralitet 

skydda emot utan krävde internationellt samarbete. Kring denna tid började 

NATO att fokusera mer på krishantering och fredsbevaring vilket Sverige 
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kunde ställa sig bakom. Att samarbeta med NATO i dessa frågor men utan 

att vara skyldig att ställa upp om en alliansmedlem hamnade i konflikt ansågs 

vara kompatibelt med den policy om alliansfrihet som Sverige hade. På detta 

sätt kunde Sverige vara en del av den europeiska integrationen men fortsätta 

på den gamla traditionen om alliansfrihet (Ferreira-Pereira, 2006:99-116).  

 

Även Forsberg och Vaahtoranta (2001) har studerat Sveriges skifte från 

neutralitet till alliansfrihet. De menar att alla former av samarbete med 

NATO verkar ha varit acceptabelt för Sverige utifrån sin policy om 

alliansfrihet, så länge som inget avtal om ömsesidigt försvar ingåtts. Man 

verkar ha velat hålla kvar möjligheten att vara neutral om en konflikt skulle 

utbryta. Denna strategi hade också brett stöd av både politiker och bland 

folket i Sverige (Forsberg & Vaahtoranta, 2001:68-88). Cottey (2013) visar 

också på att hur nära samarbetet mellan Sverige och NATO har blivit och 

menar att skillnaden i hur Sverige jobbar med NATO i jämförelse med en 

medlemsstat är så liten att den är obetydlig. Det enda som egentligen saknas 

är ett medlemskap, vilket är en möjlighet för alla europeiska demokratier, i 

vilken kategori Sverige placerar sig. I sin artikel jämför Cottey (2013) de fem 

alliansfria staternas, Sverige, Finland, Irland, Österrike och Schweiz, 

relationer med NATO och hur de är utformade. Han menar dock på att det 

behövs fler fallstudier om de alliansfria staterna och deras relationer med 

NATO (Cottey, 2013:464-468).  

 

I sin artikel analyserar Wagnsson (2011) huruvida relationen mellan Sverige 

och NATO har skapat en säkerhetsgemenskap. En säkerhetsgemenskap 

kännetecknas av samarbete men också av att de olika parterna delar normer 

och idéer. Hon menar på att NATO är en huvudsakligen realistisk 

organisation medan Sverige är en idealistisk stat men att de två aktörerna till 
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viss del har förändrats och närmat sig varandra. Sveriges huvudfokus är 

mjuka värden som mänskliga rättigheter och demokrati, medan NATO mer 

har fokuserat på hårda värden som säkerhet och ekonomi. Utvecklingen som 

Wagnsson (2011) pekar på är att Sverige har ökat sitt fokus på säkerhet och 

NATO har ökat sitt fokus på idealistiska värden, där interventionen i Libyen 

ges som exempel. Därmed ser hon att skillnaden i diskurs mellan de två 

aktörerna har krympt men hon menar att det är för tidigt att prata om en 

säkerhetsgemenskap då skillnaderna i normer och idéer fortfarande är för 

stort (Wagnsson, 2011:585-598).  

             

Westberg (2016) menar att Sverige bedriver en allianspolitik men utan att 

vara med i en försvarsallians. Historiskt menar han också att Sverige inte har 

varit alliansfritt, även när det har varit utsagan. Han har studerat vilka olika 

möjligheter Sverige har för att föra en trovärdig militärt alliansfri 

utrikespolitik och han menar att det är för dyrt att bygga upp en egen 

försvarsstyrka och att det tar för lång tid att göra så och att resultatet skulle 

bli en låg försvarsförmåga (Westberg, 2016:411-417). I försvarsutskottets 

betänkande om försvarets inriktning från 2009 anges den så kallade 

solidaritetsdeklarationen:     

 

“Sverige är militärt alliansfritt. Hot mot freden och vår 

säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan 

med andra länder. Det går inte att se militära konflikter i 

vårt närområde som skulle påverka endast ett land. Sverige 

kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller 

ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller 

nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på 
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samma sätt om Sverige drabbas. Sverige ska därför kunna 

såväl ge som ta emot militärt stöd.” 

 (Försvarsutskottet, 2008:20) 

 

Westberg (2016) menar att solidaritetsdeklarationen är en problematisk 

hållning i förhållande till att Sverige uppger sig vara militärt alliansfritt. 

Eftersom att löftet att ge och förhoppningen att ta emot militär hjälp är en 

motsättning till att vara alliansfritt så blir resultatet en låg trovärdighet till 

Sveriges hållning om militär alliansfrihet (Westberg, 2016:412). 

Återkommande i den tidigare forskningen om Sveriges policys om neutralitet 

och alliansfrihet samt förhållande till NATO är att den svenska politiken har 

haft just låg trovärdighet. Det har funnits ett viss mått av dubbelmoral i att 

uppge sig för att vara först neutral, sen alliansfri och slutligen militärt 

alliansfritt men att ändå samarbeta med NATO. Motiven för den förda 

politiken har varierat med tiden. Den politik som förts under 2010-talet och 

anledningarna för den kommer i denna uppsats att analyseras utifrån 

perspektiven realism och liberalism.  

 

2.3 Teori 

2.3.1 Realism 

I Hobbes imaginära naturtillstånd lever människor utan någon högre makt 

eller struktur som kontrollerar dem. Alla människor är i naturtillståndet lika, 

därför råder ständig skräck då människorna när som helst kan döda varandra, 

de lever i konstant krigstillstånd. Till sin natur är människan maktsökande, 

enligt Hobbes, och i naturtillståndet söker människan hela tiden efter mer 

makt för att säkra sin överlevnad (Dunne & Schmidt, 2017:104). Detta 

osäkra levnadssätt gör att människan går ihop och skapar en stat som med 
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lagar kan säkra människans överlevnad och därmed elimineras det 

individuella säkerhetsproblemet. Däremot så skapas ett annat 

säkerhetsproblem, nämligen mellan stater. Realister menar att den 

internationella arenan är som naturtillståndet fast mellan stater istället för 

mellan individer. På den internationella arenan råder anarki i meningen att 

det inte finns någon auktoritet som styr och kontrollerar vad stater gör. Detta 

gör att staters säkerhet och överlevnad är lämnad helt till dem själva (Hall, 

2014:54-55).  

 

Överlevnad är den högsta prioriteten för stater. För att garantera sin egen 

överlevnad i en världsordning där krig alltid är en möjlighet strävar stater 

efter mer makt, ju mer makt en stat har desto större är dess möjlighet till 

överlevnad. Därför menar realister att internationella relationer är en ständig 

maktkamp och för att förstå staters agerande behöver man analysera deras 

relationer i form av hur mycket makt de har. I sin strävan för överlevnad kan 

stater inte lita på att andra ska komma till undsättning utan det är upp till 

varje enskild stat att hjälpa sig själv. Realister menar också att det inte finns 

någon universell moral i den internationella politiken, de menar istället att 

det finns en moral som vanliga medborgare bör följa och att politiska ledare 

bör följa en annan moralisk standard vars fokus är statens överlevnad och där 

våld är tillåtet. Det främsta sättet en stat kan öka sin egen säkerhet på är att 

öka sin militära makt. När en stat ökar sin egen säkerhet påverkar det andras 

staters säkerhet negativt; deras osäkerhet ökar då det är oklart om rustning 

sker för att öka sitt försvar eller i syfte att starta ett krig. Som svar på den 

ökade osäkerheten kan den andra staten välja att också rusta för att jämna ut 

maktbalansen. Detta kan leda till en rustningsspiral där ingen stat egentligen 

blir säkrare. Det här är vad realister kallar säkerhetsdilemmat (Dunne & 

Schmidt, 2017:102-106, 111).  
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Enligt realismen finns det ett sätt att undvika att säkerhetsdilemmat leder till 

krig: att det finns en maktbalans i den internationella politiken. Det innebär 

att det skapas en balans i makt mellan stater där de anser sig ha likvärdig 

militär kapacitet. Ett krig skulle då bli alldeles för jämt, riskfyllt och dyrt och 

i slutändan skulle krig hota statens överlevnad, varpå staterna väljer att inte 

kriga. Det är dock svårt att bedöma andra staters makt och därmed svårt att 

avgöra vem som är starkast eller om balans råder. Kärnvapen har gjort denna 

bedömning enklare. Då konsekvenserna av ett kärnvapenkrig skulle bli 

förödande så krigar inte kärnvapenstater mot varandra och de bedöms som 

att vara i maktbalans. En tydlig maktobalans blir det däremot mellan en stat 

som har kärnvapen och en som inte har. När realister pratar om maktbalans 

pratar de också om polaritet. Polaritet är ett begrepp som syftar till att 

beskriva hur många stormakter som finns och hur de formar den 

internationella politiken. Polaritet kan te sig som unipolaritet, vilket är en 

stormakt, bipolaritet, två stormakter, och multipolaritet, som är tre eller fler 

stormakter. Bipolaritet anses vara den mest stabila formen av polaritet som 

bevarar fred då de två stormakterna balanserar varandra, medan mindre stater 

rättar sig i ledet efter den stormakt som de stödjer och får stöd av eller 

möjligen försöker spela ut stormakterna mot varandra. Både unipolaritet och 

multipolaritet anses vara instabila internationella ordningar (Hall, 2014:57-

60). 

 

Realismen anser att stater är de enheter som har mest makt och är därför de 

viktigaste aktörerna. Andra aktörer som internationella organisationer och 

multinationella företag är sekundära i realismens analyser (Hall, 2014:53). 

Realismen är kritisk till internationella organisationer eftersom de menar att 

internationell politik handlar om staters jakt på mer makt, snarare än att stater 

ska samlas kring gemensamma intressen i en internationell organisation. 

Realister anser även att internationella organisationer är ineffektiva och 
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problematiska för staters suveränitet och auktoritet. Realister menar att stater 

i sin eftersträvan på makt gör detta för att ha mer makt än andra stater, för att 

göra relativa förstärkningar. För även om alla stater gynnas av att vara med i 

en internationell organisation så finns det en risk att andra stater gynnas mer 

vilket gör att stater inte helhjärtat går in i organisationer, därför anser 

realister att internationella organisationer är ett nollsummespel. Stormakter, 

även kallat hegemoner, kan delta i en internationell organisation utan att 

behöva oroa sig för relativa förstärkning som andra stater gör eftersom deras 

makt redan är så stor. För dem räcker det att de själva gör absoluta 

förstärkningar och de är oftast de stater som är mest drivande i 

organisationer. På så vis behåller och ökar en stormakt sin makt och genom 

internationella organisationer använder mäktiga stater sin makt för att styra 

världsordningen (Heywood, 2014:63, 441-444).  

 

2.3.2 Liberalism 

Sett ur ett liberalt perspektiv så är staten skapad av och för individen. Staten 

är skapad ur individers gemensamma intressen och finns till för att individen 

ska kunna leva fritt, utan tvång och restriktioner, och för att upprätthålla lag 

och ordning. Liberalismen tror att det finns universella värden, som att alla 

människor har vissa fri- och rättigheter, vilka stater ska värna. Människan 

anses vara rationell och inom liberalismen tror man på samarbete människor 

emellan och att människan har utvecklingspotential (Ericson, 2014:67-69). 

Precis som individer har stater vissa fri- och rättigheter, t.ex. framhåller 

liberalismen att staten erhåller rätten att andra stater inte ingriper i deras 

nationella affärer. Stater anses också ha vissa likheter med individer, som att 

de är rationella aktörer och kapabla av att samarbeta med andra stater 

(Dunne, 2017:117).  
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Liberalismen ser på världsordningen som ett anarkiskt system, utan 

centralmakt, och som formas av staters konkurrens med varandra. I den 

internationella politiken är stater möjliga hot mot varandra då de i grunden är 

aktörer som ser efter sitt eget bästa. Dock tror liberalismen att fred och 

harmoni, även bland konkurrerande stater, i världen är möjligt och att balans 

naturligt framkommer (Heywood, 2014: 65-67). Världspolitik sett ur ett 

liberalt perspektiv ser att stater är viktiga aktörer men ser även att nationella 

grupperingar, internationella organisationer och multinationella företag är 

viktiga för att förstå den internationella arenan (Ericson, 2014:67). 

 

Inom liberalismen så är staters interdependens en viktig beståndsdel för att 

skapa och bevara fred. Interdependens betyder att stater är ömsesidigt 

beroende av varandra och att en stat påverkas av vad en annan stat gör. Det 

ömsesidiga beroendet påverkar staters välstånd, utveckling och överlevnad. 

Det tar sig form av handel mellan stater, där komparativa fördelar avgör vem 

som tillverkar vad och vilka stater som importerar och exporterar vissa varor, 

och i andra fenomen som finns globalt, som klimatförändringar och 

epidemier. Interdependensen är ojämn, staters beroende av varandra varierar, 

och detta gör att vissa stater har mer makt. Dock ser liberalism inte makt som 

något en stat har generellt, utan något man har i olika sakfrågor, och som 

påverkar förhandlingar och samarbete i varje enskild fråga (Ericson, 

2014:72-75). Interdependensen fungerar avskräckande på världens stater 

eftersom att ett krig skulle bli alldeles för kostsamt då staterna är ömsesidigt 

beroende av varandra och är därför viktigt för internationell fred (Heywood, 

2014:66).  

 

I den internationella politiken ses stater som en spegelbild av dess inhemska 

aktörer, snarare än att se staten som en oföränderlig aktör. Inom staten råder 
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intressekonflikter mellan olika grupper som påverkar hur såväl 

inrikespolitiken som utrikespolitiken utformas. Vilken typ av styrelseskick 

en stat har påverkar hur dess utrikespolitik utformas, vilka intressen staten 

har och vilka metoder som används för att nå dess mål. Demokratiska stater 

anses vara mer fredliga i sina internationella relationer medan auktoritära 

stater anses vara mer benägna att kriga (Ericson, 2014:75-76).  

 

Liberalism menar att demokratiska stater inte krigar mot varandra, vilket 

kallas den demokratiska freden, och har två förklaringar till fenomenet. Dels 

beror det på att demokratiska stater är byggda på att konflikter löses med 

fredliga medel och att användandet av hot och våld inte anses vara legitimt i 

en demokratisk stat. Samma förväntningar har demokratiska stater på 

varandra i den internationella sfären och löser därför sina konflikter på 

fredligt vis. Dels beror den demokratiska freden på att demokratiska stater 

vilar på institutioner som gör att folket kan hålla sina politiker ansvariga för 

deras beslut. Om folket är missnöjda med sina politiker kan de byta 

ledarskap i nästa val. Att då gå till krig, något som är kostsamt för folket, är 

en stor risk för politiker. Diktaturer, i kontrast, spelar inte med samma regler. 

De behöver inte oroa sig lika mycket för vad folket ska tycka och i sin 

inhemska politik använder de hot och våld och är därför mer benägna att 

använda samma medel i den internationella politiken (Russett, 2016:75).  

 

Precis som det nationellt behövs en stat för att skapa möjligheter till frihet för 

individer, behövs ledarskap i den internationella sfären för att begränsa det 

kaos som kan uppstå i ett anarkiskt system, menar liberaler. Detta tar sig 

form i olika former av internationella institutioner och organisationer som 

främjar samarbete. Liberalism menar att internationella organisationer inte 

kräver en hegemon för att fungera då utformningen av organisationen gör att 
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den drivs vidare även utan en stark ledare. Eftersom stater är rationella 

aktörer väljer de att samarbeta där det ligger i deras intressen och när de har 

något att vinna på det. Liberaler menar att stater väljer att samarbeta även när 

andra stater vinner relativa fördelar, så länge de själva ändå vinner något på 

samarbetet, dvs. får absoluta fördelar (Heywood, 2014:68-70, 444). 

Internationellt samarbete är ett möjligt plussummespel, enligt liberalism, där 

alla stater har potential att tjäna på samarbetet. Stater tenderar dock att vara 

misstänksamma mot varandra och möjligheten att en stat inte slutför det den 

tagit på sig kan skapa misstro till samarbete. Detta menar liberaler att man 

kan råda bot på genom att instifta internationella institutioner som kan 

kontrollera efterlevnad och därmed skapa rum för utveckling, välstånd och 

absolut vinst för staterna (Ericson, 2014:72-75).  

3 Metod och material 

3.1 Metod 

3.1.1 En teorikonsumerande fallstudie 

Denna studie är en förklarande fallstudie med en teorikonsumerande design. 

Det är säkerhetspolitiken i ett land som studeras, eftersom att det bara är ett 

fall som undersöks så är det en fallstudie. Fallet i fråga är Sverige. Det är en 

förklarande design eftersom frågeställningarna är av karaktären varför-

frågor. För att kunna besvara syfte och frågeställningar behövs då en 

förklarande design. Den teorikonsumerande designen är lämplig eftersom att 

det är fallet Sverige som står i centrum och ska förklaras, det är inte teorierna 

som är i fokus. För att kunna förklara fallet används två olika teorier som har 

färdiga förklaringsfaktorer för att analysera fallet och förklara det (Esaiasson 

et al., 2017:42-43, 88-90, 108-110).  
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Om en av teorierna skulle lyckas förklara fallet helt eller bättre än den andra 

teorin skulle detta styrka den teorin. Dock betyder inte det att den andra 

teorin som inte alls eller bara delvis förklarar fallet nödvändigtvis är dålig. 

Den teorin skulle kunna förklara andra fall, även om det finns en risk att den 

helt enkelt inte kan förklara något fall alls. På detta sätt är en 

teorikonsumerande design bra för att styrka teorier men däremot kan man 

inte avfärda en teori baserat på endast en fallstudie, då skulle flera studier 

behöva göras för att kunna säga något om dess användbarhet (George & 

Bennett, 2005:115-117). 

 

3.1.2 En textanalytisk studie 

Detta är en studie utförd med textanalys och metoden är vald för att 

textanalys är den metod som är mest effektiv och på bäst sätt kan få fram den 

empiri som behövs för att kunna besvara syfte och frågeställning. Textanalys 

är mer effektivt än t.ex. intervjuer eller enkäter för att kunna svara på 

frågeställningarna i denna studie då motiveringar av beslut återfinns i olika 

offentliga dokument från Riksdagen och Regeringen. Genom att analysera 

dessa skriftliga offentliga dokument kan frågeställningen besvaras.  

 

Alternativa metoder som skulle kunna användas för denna studie skulle 

kunna vara att avgränsa till att bara undersöka hur de olika partierna ställer 

sig till medlemskap i Nato och vilka anledningar de ser till att Sverige 

samarbetar med Nato. Detta skulle kunna göras på olika sätt. Ett sätt skulle 

kunna vara att göra en kvalitativ studie med intervjuer där de olika partiernas 

säkerhetspolitiska talespersoner intervjuades. Fördelen med en sådan metod 

skulle vara att få förstahandskällor som har direkt påverkan på Sveriges 

relation med Nato och då få insyn i hur partierna tänker, hur deras beslut har 

tagits och vilka aspekter som de har ansett varit viktiga. Nackdelen med 

intervjuer är att det finns en risk att politikerna inte vill dela med sig av allt 
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som är relevant och att de vill försköna sin syn på processen. Dessutom vore 

det tidskrävande och skulle kunna vara svårt att få politiker att ställa upp på 

intervjuer. En annan metod skulle kunna vara att titta på partiprogram, 

debatter och omröstningar i Riksdagen för att tyda vad de olika partierna står 

för och varför. Precis som tidigare nämnda metod skulle detta också vara en 

metod som också bara tar hänsyn till partiernas synvinklar, och inte Sverige 

som stat. Dessutom kan det bli svårt att dra slutsatser om varför staten 

Sverige tagit de beslut som tagits då det skulle bli en sammanvägning av de 8 

olika partiernas åsikter. En fördel med att intervjua politiker och att titta på 

partiprogram, debatter och omröstningar är att det är en tydlig begränsning. 

Men det finns också en risk att man missar andra delar av fallet som inte tas 

upp av politikerna själva. Däremot är en kvantitativ metod inte lämplig för 

att besvara frågeställningen då en enkät har svårt att svara på frågor av 

förklarande karaktär på denna nivå.  

 

3.1.3 Urval 

Fallet Sverige valdes på grund av att dess intressanta relation med NATO, en 

relation som är så nära ett medlemskap en stat kan komma utan att faktiskt 

vara medlem. Av de fem västeuropeiska länder som inte är medlemmar i 

NATO har Sverige ett väldigt aktivt samarbete som sticker ut jämfört med de 

andra ländernas. Under 2010-talet har Sverige rört sig än närmare NATO och 

detta i en tid av förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Under 2010-talet 

har Sverige ingått ett avtal om värdlandsstöd och därför är denna tidsperiod 

intressant att studera.  

 

I denna teorikonsumerande studie används två teorier, dessa är realism och 

liberalism. Detta är två teorier om hur internationell politik fungerar och som 

analyserar övergripande. Att de två teorierna fokuserar på samma områden, 

men med olika synsätt, är relevant för att kunna jämföra resultaten av 



 

 24 

analyserna, vilket var viktigt vid valet av teorier. Valet av teorier som 

analyserar övergripande på internationell politik gjordes på grunden att 

Sveriges relation med NATO ska analyseras utifrån en övergripande 

frågeställning och därför ansågs de vara lämpliga. Andra alternativa 

möjligheter skulle kunna vara att använda mer kritiska teorier till den 

internationella ordningen, som feminism eller post-kolonialism, eller teorier 

som fokuserar mer på beslutsfattande, som rationell aktörsteori. Att dessa 

kritiska teorier inte valdes beror på att deras förmodade förklaringsförmåga 

ansågs vara sämre då de är mer fokuserade på vissa aspekter medan de 

beslutsfattande teorierna valdes bort med anledning att de fokuserar för 

mycket på ett specifikt beslut vilket kan göra det svårt att förklara ett “icke-

beslut” som varför Sverige inte är med i NATO. 

  

3.2 Material 

3.2.1 Material och källkritik 

Denna studie är textanalytisk och det empiriska materialet kommer 

huvudsakligen från offentliga dokument men också från böcker, 

vetenskapliga artiklar och webbkällor, som t.ex. NATO:s hemsida. All 

empiri har granskats kritiskt innan den använts för att källorna ska vara 

tillförlitliga. Källkritiken i denna studie är gjord utifrån en modell av 

Esaiasson et al. (2017:288) som hänvisar till att källkritik bör utgå ifrån en 

bedömning av källornas äkthet, oberoende, samtidighet och tendens innan de 

används. Med äkthet menas att en källa ska granskas så att den inte är 

fabricerad. När man kontrollerar en källa för oberoende är det berättelsens 

trovärdighet som granskas. Man vill att berättaren ska vara så nära den 

faktiska händelsen som möjligt, här värderas förstahandskällor högre än 

andrahandskällor. Det är också bra att kunna bekräfta det berättade med en 

andra oberoende källa så att de uppger samma sak, vilket styrker källan. 
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Samtidighet syftar på att källan ska vara skriven tätt inpå händelsens 

inträffande för att vara mer trovärdig, detta är viktigt för att ju längre tid det 

går ju mer glömmer eller förvränger människan den upplevda händelsen. När 

en källa granskas för tendens är det för att kontrollera vilken avsikt 

författaren haft med sin berättelse och om författaren haft skäl att framställa 

en händelse på ett felaktigt eller vinklat vis (Esaiasson et al., 2017:288, 291-

296). 

 

3.2.2 Materialval och insamling 

Under studiens process har urval övervägts och källor granskats kritiskt 

innan de använts, detta för att beakta att studien uppnår god validitet och 

reliabilitet. Materialet till teoridelen av uppsatsen är hämtad från olika böcker 

om internationella relationer. Teorierna är konventionella och det finns 

mycket litteratur som beskriver dem. Valet att använda flera olika böcker för 

att beskriva teorierna är för att kunna jämföra mellan böckerna så att de 

stämmer överens, men också för att komplettera varandra då de till viss del 

belyser olika aspekter av teorierna. Då analysmodellen utgår ifrån teorierna 

har det varit viktigt att basera avsnittet om teori på flera tillförlitliga källor 

för att säkerställa att teori och analysmodell stämmer överens för att undvika 

att göra systematiska fel vid analysen.  

 

Avsnittet om tidigare forskning kommer huvudsakligen från olika 

vetenskapliga artiklar, vilka alla är peer reviewed för att garantera 

tillförlitlighet. Det huvudsakliga empiriska materialet till studien är hämtat 

från olika offentliga dokument, som propositioner, utskottsbetänkanden och 

departementsserien (Ds), och dessa dokument ligger till grund för studien. 

Vad staten Sverige anger är sina anledningar till sina beslut är det som ska 

analyseras. Eftersom det är Sverige som stat och dess anledningar till beslut 

som står i fokus i denna fallstudie så är det relevant att använda statens eget 



 

 26 

material till studien, de är förstahandskällor. Det går inte att utesluta att det 

finns fler avgörande anledningar till Sveriges beslut som är sekretessbelagd 

och därmed inte är angivna i de offentliga dokumenten. Detta är dock inte 

möjligt att ta reda på och är inte relevant att spekulera i.  

 

De anledningar och åsikter som anges i propositioner är den yttersta 

yttringen av staten Sveriges åsikter om Riksdagen godkänner dem, vilket 

Riksdagen gjort med de propositioner som använts i denna studie. En av de 

propositioner som använts i denna studie, Ett användbart försvar (Prop. 

2008/09:140), röstades igenom 2009 i Riksdagen och är därmed ett beslut 

som tagits innan 2010-talet. Anledningen till att den används som källa i 

denna studie är för att den satte inriktning på försvaret under tidsperioden 

2010-2015 och därför ansågs den vara relevant för studien. De rapporter (Ds) 

som använts i studien kommer från Försvarsdepartementet som lyder under 

Regeringen och är därmed också statens offentliga åsikter, likaså rapporten 

Fö 2013:B. Även det utskottsbetänkandet som använts anses vara ett uttryck 

för staten Sveriges åsikter. Alla de offentliga dokument använda i denna 

studie anses därför vara uttryck för staten Sveriges åsikter och därmed dess 

angivna anledningar till tagna beslut. 

 

3.3 Operationalisering  
För att kunna förklara Sveriges försvarspolitiska beslut gentemot NATO 

används två olika teorier som har färdiga förklaringsfaktorer för att analysera 

fallet. De två teorierna är realism och liberalism och de två teoriernas 

huvuddrag är sammanfattade i Tabell 1 vilken utgör analysmodellen. Fallet 

analyseras utifrån analysmodellen och på så vis är målet att hitta en 

förklaring till varför Sveriges relation med Nato ser ut som den gör. 

Resultatet av analysen presenteras i Tabell 2 och Tabell 3 där de olika 

huvuddragens förklaringsförmåga sammanfattas. Varje huvuddrag bedöms 
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utifrån om de kan förklara, om de bara delvis kan förklara eller om de inte 

alls kan förklara fallet eller delar av fallet.  

 

Tabell 1. Analysmodell: Realism och liberalism 

 Realism Liberalism 

Statens roll i 

världspolitiken 

Överlevnad Överlevnad 

Internationella 

arenan 

Anarkisk, maktkamp mellan 

stater, nollsummespel 

Anarkisk, harmoni och balans kan 

uppstå naturligt, plussummespel 

Aktörer på 

internationella 

arenan 

Stater Stater, internationella 

organisationer, multinationella 

företag 

Världspolitiken Säkerhetsdilemma, maktbalans, 

polaritet 

Interdependens, den demokratiska 

freden 

Moral Tudelad, en för vanligt folk och 

en för statsledare där våld är ok 

Universella värden, individens 

frihet, mänskliga rättigheter 

Internationella 

organisationer 

Skeptiska, medel för 

hegemoner att få mer makt och 

utöva makt 

Positiva, medel för att tygla 

anarkin, samarbete leder till 

välstånd och utveckling 

Tilltro Låg Hög 

Medel i 

världspolitiken 

Främst militär makt, självhjälp Främst civila medel, samarbete 

Staters 

beslutsfattande 

Staten som en enhetlig aktör, 

beslut utifrån egenintresse 

Ett resultat av intressekonflikter 

inom staten 
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4 Empirisk genomgång 

4.1 Sveriges anledningar till att inte gå med i NATO     

4.1.1 Militär alliansfrihet 

Propositionen Ett användbart försvar (Prop. 2008/09:140), som la fram den 

försvarspolitiska inriktningen för 2010 och framåt, anger inte att Sverige ska 

vara militärt alliansfritt. Däremot så anges att solidaritetsförklaringen gäller, 

trots att den anges utan meningen om att Sverige är militärt alliansfritt. Här 

hävdas också att bilateralt och multilateralt samarbete ska fortsätta utvecklas. 

Den begränsning som nämns är att Sverige ska behålla beslutsrätten om 

försvaret, dock ges inga anledningar till varför (Försvarsdepartementet, 

2008:29). I försvarsutskottets betänkande (2008/09:FöU10) till propositionen 

Ett användbart försvar (Prop. 2008/09:140) så diskuteras militär alliansfrihet 

flitigt. Huvudsakligen diskuteras den i fråga om inkomna motioner där ett 

flertal föreslår att propositionen ska förtydliga om Sveriges militära 

alliansfrihet, med försvarsutskottet föreslår att alla motioner avslås. 

Försvarsutskottet ställer sig bakom solidaritetsförklaringen, man skriver den 

med meningen om att Sverige är militärt alliansfritt, och menar att det är upp 

till Sverige att definiera sin militära alliansfrihet och vad den innebär 

(Försvarsutskottet, 2008:20). Även i Försvarsdepartementets utredning 

Försvarspolitiskt samarbete - effektivitet, solidaritet, suveränitet (Fö 2013:B) 

så skriver man solidaritetsförklaringen med meningen om att Sverige är 

militärt alliansfritt (Försvarsdepartementet, 2013:64).  

 

I propositionen Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 

(Prop. 2014/15:109), som la fram den försvarspolitiska inriktningen för 
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2016-2020, anges på två ställen att i den utredning som ska göras om 

Sveriges samarbeten (SOU 2016:57) så ska inte den militära alliansfriheten 

utvärderas. Slutledningen blir att Sverige är militärt alliansfritt men utan att 

faktiskt uppge det i den försvarspolitiska inriktningspropositionen. I relation 

till NATO ska samarbetet fördjupas med den enda begränsningen att Sverige 

inte ska ingå avtal om ömsesidiga försvarsförpliktelser, men några vidare 

motiv till detta framgår inte. Inte heller denna proposition anger några 

anledningar till varför Sverige är militärt alliansfritt (Försvarsdepartementet, 

2014:8, 38, 48).  

 

I försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en 

osäker tid (Ds 2014:20) framgår:     

 

“Målet för det militära försvaret och Försvarsmaktens 

uppgifter förutsätter att försvaret av Sverige och främjandet 

av vår säkerhet ska kunna ske både enskilt och tillsammans 

med andra. Detta, och vikten av att säkerställa den 

nationella beslutanderätten avseende den operativa 

förmågan för försvaret av Sverige, är gränssättande för de 

försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten som vi deltar i. 

Vi begränsas ytterst av att vi inte åtar oss 

försvarsförpliktelser.”  

(Försvarsberedningen, 2014:86) 

 

Här anges att Sverige inte ska åta sig försvarsförpliktelser gentemot andra för 

att bevara rätten att fatta beslut om den egna militära förmågan i Sverige, 

vilket kan ses som ett uttryck för den militära alliansfriheten och hur den 
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begränsar hur Sverige kan utforma sina samarbeten med andra parter. Den 

militära alliansfriheten är ett hinder för medlemskap i en militärallians. Den 

militära alliansfriheten är därmed en anledning till varför Sverige inte vill 

ingå medlemskap med NATO, man vill istället bevara beslut angående 

försvaret nationellt (Försvarsberedningen, 2014:86). Den militära 

alliansfriheten motiveras i propositionen Samförståndsavtal om 

värdlandsstöd (Prop. 2015/16:152) med att den medverkar till stabilitet i 

regionen och ger Sverige utrymme att ta egna beslut i försvars- och 

säkerhetspolitiken (Försvarsdepartementet, 2015:12).  

     

4.2 Sveriges anledningar till att ha ett nära samarbete med NATO 

4.2.1 Inriktning och mål  

I propositionen Ett användbart försvar (Prop. 2008/09:140) fastställs att 

Sveriges säkerhetspolitik ska skydda Sveriges suveränitet och politiska 

oberoende (Försvarsdepartementet, 2008:14). Målen för Sveriges 

säkerhetspolitik för år 2010 och framåt, vilka röstades igenom 2009, är: 

 

• “att värna befolkningens liv och hälsa 

• att värna samhällets funktionalitet 

• att värna vår förmåga att upprätthålla våra 

grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och 

rättigheter“                                  

(Försvarsdepartementet, 2008:14) 
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I den försvarspolitiska rapporten Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33) 

från Försvarsberedningen anges att svensk försvars- och säkerhetspolitik ska 

vara solidarisk och att solidaritetsdeklarationen från 2009 ska vara 

utgångspunkten. Huvudsakligen ska den svenska försvars- och 

säkerhetspolitiken skydda staten Sveriges suveränitet, intressen och 

handlingsutrymme. Den ska också bidra till fredsbyggande och säkerhet i 

regionen och globalt (Försvarsberedningen, 2013:222-223).  

 

Svensk säkerhet byggs i solidaritet med andra och fokuserar på att bevara de 

svenska värden angivna i målen ovan. Samarbete med andra stater utgör 

grundtanken i säkerhetsbyggandet, nämligen att säkerhet inte är något en stat 

kan skapa själv. På samma sätt kan Sverige inte heller avvärja hot på egen 

hand (Försvarsberedningen, 2013:216). De svenska målen för sin 

säkerhetspolitik bör ses i ett internationellt perspektiv utöver det nationella. 

Kränkningar av mänskliga rättigheter, bristande demokrati och militära 

konflikter anses vara ett hot mot den internationella freden och säkerheten. 

Sverige anser att det ligger i dess intresse att bidra till internationella 

krishanteringsoperationer och fredsbevarande styrkor eftersom Sveriges och 

världens säkerhet är starkt kopplad till vad som händer i enskilda länder 

(Försvarsberedningen, 2013:215-216).  

     

4.2.2 Nya hot kräver nytt försvar 

Globaliseringen har fört med sig en förändrad världspolitik och nya typer av 

hot mot våra samhällen. Dagens hot är mångfacetterade och transnationella. 

De kan vara terrorism, extremism, internationell kriminalitet, epidemier, 

avbrott i viktiga samhällsfunktioner som vatten- och elförsörjning och 

naturkatastrofer. Hoten kan fortfarande också vara militära 

(Försvarsberedningen, 2013:215). För att bemöta den nya sortens hot behövs 
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nya former av försvar, både militärt och civilt. Varje enskilt land kan inte på 

egen hand utveckla tillräcklig förmåga att stå emot dagens hot, samarbete 

mellan stater krävs för att kunna fortsätta utveckla civilt försvar och militära 

förmågor. För att Sverige ska kunna hålla en likvärdig nivå på sitt försvar 

med andra länder så behövs samarbete (Försvarsberedningen, 2013:45-47).  

 

I den försvarspolitiska rapporten för 2014, Försvaret av Sverige - Starkare 

försvar för en osäker tid (Ds 2014:20), bygger Försvarsberedningen vidare på 

uppfattningen från tidigare rapport om att vi lever i en tid av snabba 

förändringar i säkerhetspolitiken där man betonar att Rysslands annektering 

av Krim har ökat osäkerheten i Europa sedan förra rapporten. Man menar att 

försvaret behöver kunna vara flexibelt och att den operativa förmågan 

behöver förbättras framöver (Försvarsberedningen, 2014:11, 14-18). 

Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige mot militära angrepp och skydda 

dess intressen men också kunna delta i krishanteringsoperationer. Därför 

behövs en försvarsmakt som har en god operativ förmåga nationellt, 

regionalt och internationellt. Större operationer ska kunna genomföras 

tillsammans med andra stater som ett led i den solidariska utrikespolitiken. 

För att Sveriges operativa förmåga ska nå önskad nivå behöver Sverige 

samarbeta med andra stater bilateralt och multilateralt. Samarbetet med 

NATO pekas ut som viktigt för att Sveriges försvarsmakt ska vara 

interoperabel och ska kunna utvecklas till att kunna försvara Sverige och 

delta i internationella operationer. Att Sverige samarbetar med NATO bidrar 

till ökad säkerhet i regionen och är ett skäl till samarbetet. Andra fördelar 

med samarbetet är ökad insyn, möjlighet till påverkan och att det är 

kostnadseffektivt. (Försvarsberedningen, 2014:36-41, 85-87). 

Försvarsberedningen vill se ett fördjupat samarbete i Sveriges bilaterala och 

multilaterala relationer med FN, EU, NATO, OSSE och de nordiska staterna, 

med hänvisning till att den globala utvecklingens problem kräver fördjupat 
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samarbete mellan stater. Man framhåller dock att det inte får sträcka sig till 

att innehålla försvarsförpliktelser gentemot andra parter 

(Försvarsberedningen, 2013:219, 227-228).  

 

4.2.3 Interoperabilitet och utveckling av svensk försvarsförmåga 

NATO:s standard på sin militära förmåga utgör den internationella 

standarden och är den standard många militära samarbeten utgår ifrån. För att 

Sverige ska kunna samarbeta med andra stater i internationella 

krishanteringsoperationer krävs att standarden hålls så att det råder 

interoperabilitet. Samtidigt är krishanteringsoperationer ett tillfälle för att 

uppnå interoperabilitet och att fortsätta utveckla den gemensamma militära 

förmågan (Försvarsberedningen, 2013:71, 77). Sveriges samarbete med 

NATO är viktigt för att upprätthålla och utveckla den svenska militära 

förmågan, både för nationellt försvar och för internationella uppdrag. Det är 

försvarsberedningens åsikt att det svenska samarbetet med NATO bör 

fortsätta (Försvarsberedningen, 2013:218-219). Försvarsberedningen anser 

att Sverige ska delta i NATO:s mest avancerade övningar. Sverige behöver 

också förbättra möjligheterna för att kunna ge och ta emot militärt stöd från 

andra stater. De förutsättningar som krävs brukar samlas under begreppet 

värdlandsstöd, vilket är något som Försvarsberedningen rekommenderar att 

Sverige utvecklar (Försvarsberedningen, 2014:96-97) 

 

De två försvarsrapporterna Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33) och 

Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid (Ds 2014:20) ligger 

till grund för propositionen Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 

2016-2020 (Prop. 2014/15:109), vilken röstades igenom i Riksdagen 2015. 

De anledningar till det nära samarbetet med NATO som angetts i 

försvarsrapporterna återkommer i propositionen. Huvudsakligen vill Sverige 
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samarbeta med NATO för att kunna uppfylla sina mål för säkerhetspolitiken 

och för att kunna leva upp till sin solidaritetsförklaring. Samarbetet med 

NATO motiveras med att det behövs för att ha interoperabilitet med andra 

stater för att kunna delta i krishanteringsoperationer. Samarbetet behövs 

också för att utveckla försvarsmaktens förmåga med syfte att kunna delta i 

operationer men också för att öka den egna försvarsförmågan. Sverige 

framhåller också att inom ramen för sin solidaritetsförklaring behöver 

Sverige kunna ge och ta emot militär hjälp, vilket är ännu en anledning till att 

interoperabilitet behövs mellan Sverige och NATO. För att kunna ta emot 

militär hjälp, och för att kunna delta effektivt i militärövningar, vill Sverige 

ha ett samförståndsavtal om värdlandsstöd. Samarbetet med NATO är också 

viktigt för att bygga säkerhet i Europa och framförallt i Sveriges närområde. 

I övrigt anges effektiv resursanvändning, insyn och påverkan i NATO, ökat 

politiskt samtal och långsiktighet som motiv för samarbete 

(Försvarsdepartementet, 2014:6-8, 36-39).  

 

4.3 Sveriges anledningar till att ingå ett samförståndsavtal om 
värdlandsstöd 

4.3.1 Samarbete, solidaritet och säkerhetsbyggande 

Inom NATO:s Partnerskap för Fred finns en planeringsfunktion som heter 

Planning and Review Process (PARP) som Sverige tar del av. I början av 

2010-talet, inom ramen för PARP, satte Sverige upp målet att inträda ett 

avtal om värdlandsstöd med NATO. Ett avtal förhandlades fram av 

Försvarsmakten och skrevs under av Regeringen i september 2014. Avtalet 

kunde träda i kraft först efter att vissa lagändringar gjorts, detta skedde 1 juli 

2016 efter att propositionen Samförståndsavtal om värdlandsstöd (Prop. 

2015/16:152) röstats igenom (Försvarsdepartementet, 2015:11).  
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I propositionen anges skälen till varför Sverige vill ingå ett samförståndsavtal 

om värdlandsstöd med NATO. Svensk säkerhetspolitik syftar till att 

garantera säkerhet och fred i Sverige. Men då världen är globaliserad kan 

svensk säkerhetspolitik inte isolera sig från omvärlden, en konflikt i 

närområdet skulle påverka Sverige också. Sverige vill därför bidra till 

säkerhetsbyggande i sitt närområde och i regionen genom att samarbeta med 

andra stater och med organisationer för att i det långa loppet garantera sin 

egen säkerhet. Sverige har därför en solidaritetsförklaring som hävdar att 

Sverige ska hjälpa europeiska länder vid kris eller angrepp och Sverige 

förväntar sig hjälp av andra om något händer Sverige. Därför framhålls det 

att Sverige ska kunna ta emot och ge militärt och civilt stöd för att kunna 

leva upp till solidaritetsförklaringen. Detta är en av anledningarna till varför 

Sverige vill ha ett avtal om värdlandsstöd, nämligen att underlätta för att 

kunna ta emot hjälp (Försvarsdepartementet, 2015:12-14).  

 

4.3.2 Interoperabilitet och förmågeutveckling 

Ett samförståndsavtal om värdlandsstöd underlättar för Sverige att delta i 

militära övningar med NATO eller delar av NATO. Eftersom NATO:s 

standard är en världsstandard för militärer krävs att Sverige uppfyller den 

standarden för att kunna samarbeta med enskilda stater också. För den 

svenska försvarsmakten är det viktigt att kunna öva med andra stater och 

aktörer för att, som tidigare nämnt, kunna vara interoperabla inför kommande 

samarbeten och krishanteringar men också för förmågeutveckling av den 

svenska militären. Värdlandsstöd och interoperabilitet går hand i hand. 

Sverige behöver vara interoperabelt med NATO för att kunna få eller ge 

militärt stöd och Sverige behöver delta i övningar för att kunna nå 

interoperabilitet. Ett avtal om värdlandsstöd underlättar för detta 

(Försvarsdepartementet, 2015:13-14).  
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För att kunna ta emot militär och civil hjälp från andra stater och aktörer som 

NATO krävs att det finns en överenskommelse om hur det ska gå till, hur 

resurser ska användas, vem som betalar för vad och vilka rättsliga regler som 

gäller. Ett samförståndsavtal om värdlandsstöd innefattar ovanstående, vilket 

kan ses som ett ramavtal. Att ett ramavtal finns till underlättar för alla parter 

när ett samarbete ska inledas. Om ett värdlandsavtal inte finns på plats 

behövs ett helt nytt avtal skrivas vid varje specifikt tillfälle vilket är en 

administrativ belastning. Sverige uttrycker en oro om att det ska uppfattas 

som krångligt att samarbeta med Sverige eftersom ett helt avtal först måste 

komma på plats innan övning eller krishantering kan börja. Oron finns också 

att man ska välja bort Sverige som värdland för en övning på grund av denna 

krånglighet. När ett avtal om värdlandsstöd, ett ramavtal, finns på plats så 

blir den administrativa belastningen mindre och man ökar effektiviteten och 

därmed också troligheten att NATO ska välja Sverige för övningar. Ett avtal 

om värdlandsstöd bygger på frivillighet, för att NATO och andra stater ska 

kunna operera på svenskt territorium krävs en inbjudan från Sverige 

(Försvarsdepartementet, 2015:14-15).   

5 Analys 

5.1 Realism 

5.1.1 Överlevnad 

Sveriges mål och syften för sin säkerhets- och försvarspolitik innefattar att 

skydda Sveriges suveränitet, sina intressen och dess medborgare, vilket 

realister tycker är en stats huvudsakliga uppgift, nämligen att överleva i den 

anarkiska världsordningen. Överlevnad är utgångspunkten i den 

internationella politiken enligt realismen, vilket förklarar att Sveriges 

utgångspunkt i sin säkerhets- och försvarspolitik är att jobba för sin egen 
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överlevnad och är grunden för beslutsfattandet i frågor om NATO. 

Realismen menar att stater tar beslut som en enhetlig aktör utifrån sina 

intressen i den internationella politiken. Detta kan förklara att alla Sveriges 

beslut om att inte gå med i NATO och att ha ett avtal om värdlandsstöd är 

tagna med fokus på vad som är bäst för Sverige.  

5.1.2 Självhjälp 

Realister hävdar att stater är ensamma i den anarkiska världen och bara har 

sig själva att lita på. De har låg tilltro till andra och menar att man aldrig kan 

vara säker på att någon annan kommer till undsättning vid kris, varpå de 

hävdar självhjälp. Detta påstående kan bara delvis förklara Sveriges 

agerande. Sverige är ett land med hög tilltro till andra stater, iallafall de 

nordiska staterna och EUs medlemmar, vilket syns i solidaritetsdeklarationen 

som explicit säger att man förväntar sig hjälp från andra om man skulle 

behöva det. Däremot har Sverige en försvarsmakt som finns till för att 

skydda staten, det vill säga självhjälp. Att Sverige är militärt alliansfritt och 

inte ingår i avtal om ömsesidiga försvarsförpliktelser kan förklaras med 

realismens syn på självhjälp, Sverige har inte lagt sin överlevnad i någon 

annans händer. Självhjälp kan bara delvis förklara Sveriges beteende och gör 

det tydligt att det finns en motsättning mellan Sveriges 

solidaritetsdeklaration, som förväntar sig hjälp från andra, och den militära 

alliansfriheten, som inte ingår avtal om beskydd.  

 

Realismen menar att det främsta medlet i världspolitiken är att utöva militär 

makt. Det skulle kunna betyda att stater väljer att ha en stor militär makt för 

att kunna skydda sina intressen och att man väljer att ta till våld för att nå 

sina mål. Detta kan till viss del förklara Sveriges beslut. Sverige vill 

samarbeta med NATO för att kunna delta i internationella militära insatser, 

vilket är att använda militär makt. Fokus i de militära insatserna är att bevara 

fred och att sprida värden som demokrati och mänskliga rättigheter, vilket 
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realism anser inte är Sveriges angelägenhet. Realism kan därmed förklara att 

Sverige väljer att använda militära medel och anser det vara legitimt, även 

om Sverige hellre använder civila medel. Däremot anser inte realism att 

målet med Sverige militära medel är legitimt, militär makt ska användas för 

att försvara Sverige. Sverige verkar därmed även stämma in i realismens 

logik om att staten har en egen moral, nämligen att våld är okej. Däremot är 

Sverige en stat som utger sig för att ha en hög moral och jobbar för fred, 

demokrati och mänskliga rättigheter i andra stater, en typ av moral som 

realism inte tycker stater ska bry sig om.  

 

5.1.3 Internationella organisationer och nollsummespel 

Realismen är skeptisk till internationella organisationer och anser att stater är 

de aktörer på den internationella arenan som har mest makt, vilket skulle 

kunna förklara Sveriges beslut att inte gå med i NATO. Men Sverige har 

stort förtroende för internationella organisationer, speciellt EU och FN, och 

tycker att de är viktiga på den internationella arenan. Detta visar att det inte 

är skepticism till internationella organisationer som är avgörande för beslutet 

att inte gå med i NATO. Att Sverige inte vill ge upp sin nationella 

beslutanderätt för militären till en militärallians är ett tecken på att Sverige 

anser stater vara viktiga aktörer och att den nationella suveräniteten bör 

bevaras. Realism ser världspolitiken och internationella organisationer som 

ett nollsummespel, vilket skulle kunna vara en förklaring till att Sverige inte 

är medlem i NATO. Sverige har gjort bedömningen att man inte skulle vinna 

relativa fördelar på ett medlemskap jämfört med andra stater i alliansen och 

därför är ett medlemskap inte aktuellt. Den militära alliansfrihet som Sverige 

anger som huvudsaklig anledning till att inte gå med i NATO kan ur ett 

realistiskt perspektiv förklaras på samma sätt, nämligen att Sverige tycker att 

militär alliansfrihet ger relativa fördelar gentemot andra stater på den 

internationella arenan.  
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Den internationella arenan är en ständig maktkamp mellan stater och det 

främsta sättet att öka sin makt i det nollsummespel, som realister anser den 

internationella arenan att vara, är genom att öka sin militära förmåga. Ett sätt 

att tydligt öka sin makt på är att ha kärnvapen. Det råder en tydlig 

maktobalans mellan stater som har kärnvapen och stater som inte har 

kärnvapen. Sverige är en stat som inte har kärnvapen och är därför i grav 

maktobalans gentemot stater som USA och Ryssland som har kärnvapen. 

Realism förklarar att på den internationella arenan finns olika stormakter och 

beroende på hur många stormakterna är pratar man om olika former av 

polaritet, unipolaritet, bipolaritet eller multipolaritet. Sedan Kalla krigets slut 

har USA varit en unipolär stormakt men på senare år har Ryssland utökat sin 

makt, dock är det oklart om man kan tala om ett bipolärt system än. 

Realismen menar att små stater, som Sverige, kan välja att stödja och 

samarbeta med en stormakt och i utbyte få beskydd. När det gäller 

säkerhetspolitik på den internationella arenan kan man säga att NATO är 

USA, då USA är den drivande hegemonen som kan ingå i en internationell 

organisation utan att tjäna relativa fördelar på samarbetet och som har mest 

makt i alliansen. Detta kan förklara att Sverige tydligt valt linje med USA 

och NATO, Sverige samarbetar och stödjer USA och NATO och förväntar 

sig beskydd tillbaka.  

 

Nollsummespel kan till viss del förklara varför Sverige har ett nära 

samarbete med NATO och har ett samförståndsavtal om värdlandsstöd; 

Sverige bedömer att de får relativa fördelar på att samarbeta med NATO. 

Några av de anledningar till samarbete som Sverige anger är 

interoperabilitet, effektivitet och förmågeutveckling. I realismens värld råder 

en ständig maktkamp och att utöka sin militära förmåga är ett sätt att skaffa 

sig mer makt. När en stat utökar sin makt militärt så minskar säkerheten för 

alla andra och därför är att utveckla militär förmåga en relativ fördel. Denna 
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logik leder till ett säkerhetsdilemma, nämligen att då en stat får mindre makt 

och känner mindre säkerhet efter att en annan stat har utökat sin militära 

förmåga, känner den staten att den också behöver utöka sin militära förmåga 

för att inte bli underlägsen i makt. Detta kan leda till en rustningsspiral.  

 

En viktig anledning till samarbetet med NATO är just att utveckla den 

svenska försvarsförmågan, vilket är ett sätt för Sverige att utöka sin makt i 

världspolitiken. Avtalet om värdlandsstöd gör det enklare för NATO att 

samarbeta med Sverige. Om NATO, tack vare avtalet, oftare kommer välja 

att samarbeta med Sverige så kommer Sverige att kunna utveckla sin militära 

förmåga mera och därmed tjäna fler relativa fördelar. Att andra stater i 

Europa har utvecklat sin militära förmåga genom medlemskap i NATO, och 

fortsätter att göra så, kan vara en bidragande orsak till att Sverige vill 

samarbeta med NATO. Sverige riskerar annars att hamna långt efter sina 

grannländer i makt. Risken finns också att Sveriges samarbete, och därmed 

utökning i militär förmåga och makt, kan vara bidragande till en 

rustningsspiral i Europa. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att 

Sverige inte vill ingå ett medlemskap med NATO, de kan vara rädda att 

starta en rustningsspiral på grund av förändrat säkerhetspolitiskt läge efter 

inträde i alliansen.  

5.2 Liberalism 

5.2.1 Internationella organisationer och plussummespel 

Precis som realismen så anser liberalismen att statens uppgift i den anarkiska 

världspolitiken är att garantera statens överlevnad, vilket Sverige skriver 

under på. Sveriges beslut i säkerhets- och försvarspolitiken kan därför ses ur 

det ljuset, att de beslut som Sverige tar, tas för att förbättra sina chanser till 

överlevnad. Liberalismen anser att stater är viktiga aktörer på den 

internationella arenan, men också multinationella företag och internationella 
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organisationer är aktörer som kan ha mycket makt. Att Sverige håller med 

om detta syns bland annat genom att Sverige väljer att ha ett nära samarbete 

med NATO och erkänner att NATO är den standard på militären som 

Sverige behöver anpassa sig efter. Sverige har även deltagit i NATO-ledda 

operationer, vilket är att bekänna deras makt och därmed att internationella 

organisationer är viktiga aktörer.  

 

Liberalismen är väldigt positiv till internationella organisationer. 

Liberalismen menar att den anarkiska världspolitiken kan hamna i balans och 

att anarkin kan tämjas med hjälp av internationella organisationer och 

institutioner. Sverige fäster stor vikt vid att FN och EU ska ha den uppgiften 

och inte NATO, vilket till viss del kan förklara att Sverige inte vill ha ett 

medlemskap i NATO. Världspolitiken och internationella organisationer 

anses vara plussummespel av liberalismen. Ur detta synsätt har Sverige gjort 

bedömningen att vara militärt alliansfritt och att inte ingå ett medlemskap i 

NATO är vad Sverige vinner på, det är så Sverige får (fler eller bättre) 

absoluta fördelar. De absoluta fördelarna skulle kunna vara att Sverige får ta 

del av NATO:s övningsverksamhet och kan utveckla den svenska militära 

förmågan, detta utan att betala medlemsavgift till NATO eller vara skyldig 

att ställa upp vid krig. Andra absoluta fördela som Sverige får av avtalet om 

värdlandsstöd är att det ökar effektiviteten, det är ett sätt att uppnå 

interoperabilitet med NATO och gör Sverige mer konkurrenskraftigt i fråga 

om övningar och samarbete.  

 

5.2.2 Samarbete och interdependens 

Liberalismen framhåller att vägen till fred är genom samarbete och 

interdependens, varpå internationella organisationer är viktiga. Genom dem 

samarbetar stater och skapar interdependens. Liberalism menar att 

demokratiska stater inte krigar mot varandra, det som brukar kallas den 
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demokratiska freden. Sverige är en demokrati vars grannländer är andra 

demokratier, varpå det kan argumenteras att hotbilden mot Sverige är låg och 

att Sverige inte känner ett behov av beskydd från NATO och därför valt att 

stå utanför. Sverige tror att samarbete leder till fred och välstånd, vilket är 

liberala tankar, och vill därför fördjupa sina försvarssamarbeten med enskilda 

stater och NATO. Sverige menar också att världens stater redan har en hög 

nivå av interdependens och att det inte går att stå ensam mot globala hot, 

Sverige vill inte heller sluta sig från världen. Detta är något som syns i 

Sveriges solidaritetsdeklaration, vilken är ett uttryck för Sveriges tro på 

interdependens.  

 

Sverige är en stat som har hög tilltro till andra stater, vilket syns i att man vill 

samarbeta med olika organisationer och stater och fäster stor mening vid 

dessa samarbeten. Den höga tilliten till andra stater syns också i 

solidaritetsdeklarationen. Interdependens kan förklara varför Sverige vill ha 

ett nära samarbete med NATO i form av värdlandsstöd. Eftersom avtalet är 

ytterligare en fördjupning av samarbetet aktörerna emellan som gynnar båda 

parter och att samarbete krävs för att kunna stå emot den nya sortens hot. 

Däremot hävdar Sverige att landet ska vara militärt alliansfritt varpå ett 

medlemskap ej är aktuellt, en strategi som liberalismen har svårt att förklara 

då det är motsatsen till att skapa interdependens. 

 

5.2.3 Intressekonflikt och universella värden  

Sverige har ett flerpartisystem, varpå beslut tagna av Riksdagen är ett resultat 

av de intressekonflikter som finns inom Sveriges partisystem. Partierna 

påverkas också av folket och övriga intressenter i samhället. Att Sverige inte 

har gått med i NATO är för att det inte har funnits en majoritet som har varit 

för det under 2010-talet. På samma sätt har det funnits en Riksdagsmajoritet 

som har varit för att ingå ett avtal om värdlandsstöd med NATO. De 
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intressekonflikter som finns inom Sverige har resulterat i ett avtal om 

värdlandsstöd men inte i något medlemskap.  

 

Liberalismen pekar på vikten av de universella värdena, mänskliga 

rättigheter och demokrati, värden som Sverige håller med om är viktiga och 

är en del av Sverige säkerhets- och försvarspolitik. Sverige syftar till att 

bevara och sprida dessa värden i Sverige, dess närområde och globalt. Detta 

vill Sverige göra främst fredligt men vid behov vill Sverige bidra i 

fredsbevarande operationer. För att kunna göra det behöver Sverige vara 

interoperabelt, vilket Sverige uppnår genom samarbete med NATO och 

samförståndsavtalet om värdlandsstöd. Den militära alliansfriheten kan vara 

ett sätt för Sverige att hålla sig utanför ett eventuellt krig, på vilket sätt 

Sverige kan jobba för demokrati och fred, värden som är viktiga för Sverige.  

 

5.3 Sammanfattning av analys  
Analysen är gjord utifrån analysmodellen, se Tabell 1 ovan. Resultatet av 

analysen är sammanfattad nedan i Tabell 2 och Tabell 3. De olika 

huvuddragen i de båda teorierna är utvärderade utifrån deras 

förklaringsförmåga på fallet. Ja betyder att teorin kan förklara, nej betyder att 

teorin inte kan förklara och delvis betyder att teorin delvis kan förklara 

Sveriges beslut om icke-medlemskap och avtal om värdlandsstöd. 
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Tabell 2. Analysresultat: realism 

 Realism Förklaringsförmåga  

Medlemskap Avtal om värdlandsstöd 

Statens roll i 

världspolitiken 

Överlevnad Ja Ja 

Internationella arenan Anarkisk, maktkamp 

mellan stater, 

nollsummespel 

Ja Ja 

Aktörer på 

internationella arenan 

Stater Delvis Nej 

Världspolitiken Säkerhetsdilemma, 

maktbalans, polaritet 

Delvis Ja 

Moral  Tudelad, en för vanligt 

folk och en för 

statsledare där våld är ok 

Delvis Delvis 

Internationella 

organisationer 

Skeptiska, medel för 

hegemoner att få mer 

makt och utöva makt 

Delvis Nej 

Tilltro Låg Nej Nej 

Medel i världspolitiken Främst militär makt, 

självhjälp 

Delvis Delvis 

Staters beslutsfattande Staten som en enhetlig 

aktör, beslut utifrån 

egenintresse 

Ja Ja 
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Tabell 3. Analysresultat: liberalism 

 Liberalism Förklaringsförmåga  

Medlemskap Avtal om värdlandsstöd 

Statens roll i 

världspolitiken 

Överlevnad Ja Ja 

Internationella arenan Anarkisk, harmoni och 

balans kan uppstå 

naturligt, plussummespel 

Ja Ja 

Aktörer på 

internationella arenan 

Stater, internationella 

organisationer, 

multinationella företag 

Ja Ja 

Världspolitiken Interdependens, den 

demokratiska freden 

Delvis Ja 

Moral  Universella värden, 

individens frihet, 

mänskliga rättigheter 

Ja Ja 

Internationella 

organisationer 

Positiva, medel för att 

tygla anarkin, samarbete 

leder till välstånd och 

utveckling 

Delvis Ja 

Tilltro Hög Ja Ja 

Medel i världspolitiken Främst civila medel, 

samarbete 

Delvis Delvis 

Staters beslutsfattande Ett resultat av 

intressekonflikter inom 

staten 

Ja Ja 
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6 Slutsatser 
Sveriges egentligen enda anledning till att inte ingå medlemskap i NATO är 

att man vill vara militärt alliansfria, detta för att kunna behålla 

beslutanderätten över sin militära förmåga. Anledningarna till att ingå ett 

samförståndsavtal om värdlandsstöd är desto fler. Främst handlar det om att 

Sverige inte ser sig som isolerat från resten av världen, utan vill vara en del 

av den internationella sfären och i gemenskap bygga säkerhet i närområdet 

och globalt. Sverige vill därför kunna ge och ta emot militärt stöd vid behov. 

För att det ska vara möjligt behöver Sverige vara interoperabelt med NATO, 

något som uppnås genom övning och gemensam verksamhet. Avtalet om 

värdlandsstöd minskar administrativ kostnad, ger Sverige konkurrenskraft 

och ökar möjligheterna till övning med NATO. Övningar och samarbete med 

NATO gör att den svenska militära förmågan utvecklas och effektiviseras, 

vilket också uppges vara anledningar till att avtalet ingåtts.  

 

De båda teorierna har en bra förklaringsförmåga allt som allt på fallet 

Sverige, även om ingen av teorierna kan förklara Sveriges beslut helt på egen 

hand. Realismen har en större förklaringsförmåga i att förklara varför 

Sverige inte har gått med i NATO än vad liberalismen har. På samma sätt 

kan liberalismen bättre förklara varför Sverige har ingått ett 

samförståndsavtal om värdlandsstöd, än vad realismen kan. Realismens 

främsta styrka ligger i att förklara varför Sverige inte gått med i NATO med 

synen på överlevnad, självhjälp och hur stater söker relativa fördelar. 

Däremot har realismen svårt att förklara Sveriges höga tilltro till andra stater. 

Realismen belyser att den militära alliansfriheten är ett tecken på självhjälp 

men samtidigt så förväntar sig Sverige hjälp från andra stater vid kris, vilket 

visar sig i solidaritetsdeklarationen. I detta finns en problematisk motsättning 

som realismen visar på.  
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Liberalismens främsta styrka är att med hjälp av interdependens förklara 

varför Sverige vill ha ett samförståndsavtal om värdlandsstöd. 

Interdependens är också liberalismens svaghet i denna analys då den inte kan 

förklara varför Sverige inte vill ingå medlemskap i NATO. Sverige uppger 

att man vill fördjupa sitt samarbete med NATO och uttrycker liberala tankar 

om att det är viktiga att ha nära relationer med andra stater för ökad säkerhet. 

I detta finns en viss motsättning, Sveriges hållning kan uppfattas som att man 

vill plocka russinen ur kakan när man bara vill ha de fördelar som kommer 

från ett nära samarbete men inte vill ta på sig de förpliktelser som ett 

medlemskap för med sig.  
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