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Abstract 

The purpose of this study is to examine how the Swedish policy of neutrality has changed 

between the years 1990-2008. The research method used for this essay has been comparative 

case study, which strives to answer four research questions. Two of these questions are: 

Which specific occurrences have been fundamental in changing the Swedish policy of 

neutrality? How have the Swedish policy of neutrality and the policy of non-alignment 

changed between the years 1990-2008? The theoretical frame work of this study consists of 

Europeanization as a comprehensive theoretical perspective. In order to explain the Swedish 

act regarding the policy of neutrality, Logic of Consequences and Logic of appropriateness 

are used. The conclusion of the study points out that Sweden has become much more flexible 

in terms of policy of neutrality and policy of security. The years between 1990-2008 are 

distinguished due to the fact that the international cooperation has become much more 

important in the Swedish act of security. Sweden still has the policy of non-alignment, but 

cooperation between the states is more and more prioritized to secure peace around the world.     

Keywords: Policy of neutrality, Neutrality, Policy of non-alignment, Policy of security, Logic 

of Appropriateness, Logic of Consequences 
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Konsekvenslogik 

 



Innehållsförteckning 

1. Förkortningslista .................................................................................................................. 4 

2. Introduktion .......................................................................................................................... 5 

2.1 En förändrad svensk utrikespolitik................................................................................ 5 

3. Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 7 

3.1 Syfte .............................................................................................................................. 7 

3.2 Uppsatsens preciserade frågeställningar ...................................................................... 8 

3.3 Centrala begrepp .......................................................................................................... 8 

3.4 Hypotes ......................................................................................................................... 9 

4. Tidigare forskning .............................................................................................................. 10 

5. Metod och material ............................................................................................................ 11 

5.1 Metod .......................................................................................................................... 11 

5.2 Material ....................................................................................................................... 12 

5.3 Möjligt empiriskt utfall ................................................................................................ 13 

6. Design och val av fall .......................................................................................................... 13 

7. Teoretiskt ramverk ............................................................................................................ 15 

7.1 Europeisering .............................................................................................................. 16 

7.2 Konsekvenslogik .......................................................................................................... 18 

7.3 Lämplighetslogik ......................................................................................................... 20 

8. Resultatredovisning ............................................................................................................ 22 

8.1 Svensk neutralitetspolitik 1990-1995 ......................................................................... 22 

8.1.1 Gusp och ESFP ................................................................................................. 26 

8.2 Svensk neutralitetspolitik 1995-2001 ......................................................................... 27 

8.3 Svensk neutralitetspolitik 2001-2008 ......................................................................... 30 

9. Analys .................................................................................................................................. 34 

9.1 Neutralitetspolitik kopplat till frågeställningar och teori 1990-1995 ......................... 34 

9.2 Neutralitetspolitik kopplat till frågeställningar och teori 1995-2001 ......................... 35 

9.3 Neutralitetspolitik kopplat till frågeställningar och teori 2001-2008 ......................... 36 

10. Slutsatser ........................................................................................................................... 38 

11. Källförteckning ................................................................................................................. 43 

 



1. Förkortningslista 

ESFP – Europeisk säkerhets- och försvarspolitik 

EU – Europeiska Unionen 

FN – Förenta Nationerna 

Gusp – Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 

NATO – North Atlantic Treaty Organization 

NBG – Nordic Battle Group 

PFF – Partnerskap För Fred  

RCT – Rational Choice Theory  



5 

 

2. Introduktion 

2.1 En förändrad svensk utrikespolitik 

Sveriges roll som neutral stat har under lång tid varit en fråga för diskussion. Den största 

prövningen i fråga om svensk neutralitet kom när Sverige ansökte om medlemskap i EU. 

Redan innan medlemskapet ratificerades 1995 undertecknades Fördraget om Europeiska 

unionen 1991, vilket numera benämns Maastrichtfördraget. Maastrichtfördraget trädde i kraft 

1993, drygt två år innan svenskt inträde i EU.1 

Genom Maastrichtfördraget etablerades ett nytt trepelarsystem, där den andra pelaren i 

ordningen innefattar Gusp (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik). Under Gusp etablerades 

dessutom ESFP (Europeisk säkerhets- och försvarspolitik).2  

För Sverige var Maastrichtfördraget problematiskt just på grund av de nya planerna om ett 

djupare samarbete på områden känsliga för ett neutralt land. Med tiden har det varit meningen 

att fördraget ska leda till ett gemensamt försvarssamarbete. Att Sverige ingår i ett 

internationellt samarbete, i vilket det med tiden var meningen att det skulle innefatta ett 

gemensamt försvarssamarbete har aldrig tidigare i modern tid varit ett alternativ. Den svenska 

militära alliansfriheten och en strikt säkerhetspolitisk hållning har under lång tid varit det 

svenska målet och vägen att följa. I Nicefördraget från 2000 har ett gradvis utformande av en 

gemensam försvarspolitik tagit fart.3 Under 2001 röstade exempelvis Irland nej till 

Nicefördraget, då det ansågs oklart huruvida fördraget var lämpligt i ett irländskt 

neutralitetsperspektiv.4 

Sedan 1950-talet och fram till det svenska EU-inträdet har den upprepade formeln för svensk 

säkerhetspolitik stått grundmurad i uttrycket ”Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i 

krig”.5 Sveriges Europaminister Ulf Dinkelspiel uttalade i februari 1993 en antydan om en 

förändrad svensk neutralitetspolitik: 

”Som den svenska riksdagen nyligen har deklarerat består Sveriges militära 

alliansfrihet alltjämt. Samtidigt inser vi att utformningen på lång sikt av en 

                                                 
1 Tallberg, 2004: s 30. 
2 Ibid s. 30. 
3 Wibe, 2002: s 38. 
4 Tallberg, 2004: s 201. 
5 Agrell, 1994: s 13. 
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gemensam försvarspolitik, som med tiden skulle kunna ledda till ett gemensamt 

försvar, är ett mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, som 

kommer att diskuteras vidare inom ramen för 1996 års översynskonferens. Vi avser 

inte att hindra Europeiska unionens utveckling på vägen mot detta mål. ”6      

Ulf Bjereld menar i boken Sverige i Världen att Sverige flera gånger under 1900-talet har 

använt sig av en neutralitetspolitik som inte stämmer väl överens med den alliansfrihet 

Sverige har eftersträvat. Ett av de mer välkända exemplen ägde rum under andra världskriget, 

då tyska trupper fick tillåtelse att förflytta sig på svenska järnvägar.7 Sverige styrdes under 

samma period av en samlingsregering, vilken hade målet att hålla Sverige utanför kriget. 

Målet uppnåddes genom att flera avsteg från neutralitetspolitiken gjordes. Precis som i första 

världskriget anpassades neutralitetspolitiken i Sverige efter krigets växlingar.8   

I Haagkonventionerna från år 1907 finns det reglerat i folkrättslig grund hur en neutral stat 

bör agera och inte bör agera i händelse av krig. Däremot finns ingen vägledning om hur en 

neutral stat bör agera i fredstid.9 I Sverige finns neutraliteten inte inskriven i författningen, 

vilket innebär att möjligheterna och handlingsfriheten att välja om Sverige ska stå utanför ett 

krig eller inte, är relativt stora.10 

Sverige var fram till det kalla krigets slut uttalat militärt alliansfritt, syftande till att kunna stå 

neutrala i händelse av krig, men vad har hänt med den svenska neutralitetspolitiken under 

efterföljande period? 

Min problemformulering lyder: Har svensk neutralitetspolitik förändrats mellan åren 

1990-2008 och vad kan i så fall förklara denna förändring?  

 

                                                 
6 Agrell, 1994: s 13. 
7 Bjereld, 2007: s 37. 
8 Ibid s. 36. 
9 Ibid s. 38. 
10 Ibid s. 38. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, den svenska traditionella 

neutralitetspolitiken (alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig) har förändrats i Sverige 

mellan år 1990-2008, särskilt med tanke på det svenska inträdet i EU.  

Inträdet i EU ledde för svensk del till delaktighet i Gusp, samt ESFP vilket är en del inom 

Gusp.11 Studien är utomvetenskapligt relevant då det exempelvis i varje svensk 

utrikesdeklaration slås fast att Sverige är militärt alliansfritt.12 Är Sverige verkligen militärt 

alliansfritt om vi är medlemmar i en europeisk organisation, med militära resurser? Det är för 

varje svensk medborgare av intresse att veta hur svensk inställning till militär alliansfrihet ser 

ut och vad som i svensk bemärkelse avses med militär alliansfrihet. 

Studien är vidare inomvetenskapligt relevant då det är av vikt att analysera fram huruvida 

svensk alliansfrihet har fått en förändrad innebörd sedan Sverige blev ett av EU:s 

medlemsländer och därmed i Gusp, 1995. Sverige står inte längre för sig självt, utan har en 

betydande roll i det europeiska samspelet. Som Jonas Tallberg beskriver det i boken EU:s 

politiska system: 

”För sedan inträdet är EU inte längre någonting utanför Sverige, utan 

en del av Sverige, liksom Sverige är en del av EU”.
13
 

Då jag tror att synen på svensk neutralitetspolitik har genomgått en förändring, vilken ledde 

till svenskt medlemskap i EU, handlar det i denna studie om en teorikonsumerande 

undersökning. I en teorikonsumerande undersökning är det ”fallet” som hamnar i centrum. I 

denna undersökning ligger inte vikten på att få ut ett generaliserande resultat. I mitt specifika 

fall är det istället frågan om att pröva hur synen på svensk neutralitetspolitik med innefattande 

militär alliansfrihet och neutralitet har förändrats, eftersom Sverige blev mer välvilligt 

inställda till ett mellanstatligt europeiskt samarbete, vilket ledde fram till ett samarbete inom 

Gusp och ESFP.14  

                                                 
11 Tallberg, 2004: s 75. 
12 http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GU0960&bet=2006/07:60 - 2008-10-16. 
13 Tallberg, 2004: s 11. 
14 Esaiasson, 2007: s 100. 
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3.2 Uppsatsens preciserade frågeställningar 

Då det i detta fall handlar om att utröna hur en förändring (exempelvis det svenska inträdet i 

EU) har påverkat svensk syn på militär alliansfrihet, neutralitet och neutralitetspolitik är det 

fråga om en förklarande undersökning i vilken jag kommer att besvara följande 

frågeställningar:15 

• Vilka specifika händelser har varit grundläggande för en förändrad svensk 

neutralitetspolitik?  

• Är det möjligt att koppla de kausala mekanismerna lämplighetslogik och 

konsekvenslogik16 till en förändrad svensk neutralitetspolitik och i så fall vilka 

argument kan passa in under vilken kausal mekanism?  

• Bryter Sverige mot sitt neutralitetspolitiska tänkande genom att vara en del av Gusp 

och ESFP?  

• Har den svenska säkerhetspolitiken i stora drag förändrats under tidsperioden 1990-

2008 och i så fall varför? 

3.3 Centrala begrepp 

Som det redan visat sig kommer ett antal begrepp att vara av central betydelse för denna 

studie. Begreppen är bland andra militär alliansfrihet, neutralitet, neutralitetspolitik och 

säkerhetspolitik. Syftet med att definiera begreppen är att de ska kunna användas i min studie, 

vilket i sin tur innebär att de definitioner jag använder mig av kan vara svåra att använda vid 

eventuell generalisering i andra fall än just Sverige. 

Militär alliansfrihet och neutralitet har i Sverige under lång tid varit förknippat med 

”Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”. Författaren Ulf Bjereld menar att detta 

uttryck ska tolkas på så vis att neutralitet är något som är kopplat till krigssituationer. Således 

är en stat neutral i krig, men inte i fred.17 

                                                 
15 Esaiasson, 2007: s 99.   
16 De båda kausala mekanismerna förklaras närmre under rubrik 7. 

17 Bjereld, 2007: s 37. 
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Militär alliansfrihet innebär för svensk del att så länge Sverige inte är medlem i någon militär 

allians förbinder de inte sig att delta i eventuella krig. Om Sverige är militärt alliansfritt i 

fredstid kan Sverige i händelse av krig hävda sin neutralitet.18 

Neutralitetspolitik syftar enligt Bjereld på Sveriges politik i fredstid. Denna politik förs av 

Sverige för att i händelse av krig möjliggöra neutralitet, då neutraliteten inte finns inskriven i 

den svenska författningen.19  

Säkerhetspolitik är den politik Sverige för, för att värna sitt lands gränser i fråga om militära 

angrepp till exempel från andra länder eller terroristorganisationer.20 Även säkerhetspolitik 

kommer därför att bli ett viktigt inslag i undersökningen. Neutralitetspolitiken, med 

tillhörande neutralitet och militär alliansfrihet, är en del av svensk säkerhetspolitik, vilket gör 

att jag kommer att behandla alla fyra begrepp i olika stor utsträckning i detta arbete.    

I min undersökning använder jag ”Sverige” i mening som en territoriellt avgränsad stat med 

innefattad befolkning. I de fall Sverige kan innebära den svenska regeringen, då regeringen tar 

beslut för hela den innefattade befolkningen, kommer detta att framgå. Ett exempel kan vara i 

en mening då Sverige valde att gå med i EU. Den svenska regeringen tog här det avgörande 

beslutet om ett medlemskap. Den svenska regeringen är dock att se som representanter för 

hela den svenska befolkningen.  

Gällande min syn på teori som begrepp i detta arbete är att det innebär en tänkbar förklaring 

till utfallet av vad studien leder fram till.21  

3.4 Hypotes 

Utifrån de frågeställningar jag har tagit fram kan en hypotes formuleras. Denna hypotes har 

sin grund i att jag anser det rimligt att den svenska neutralitetspolitiken (med innefattande 

neutralitet, militär alliansfrihet och säkerhetspolitik) bör ha genomgått någon slags förändring, 

eftersom Sverige gick med i EU. Uttrycket ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig” 

och ett medlemskap i EU går inte samman med det ursprungliga svenska idealet.  Min 

hypotes lyder därför: Sverige har under perioden 1990-2008 förändrat sin 

neutralitetspolitiska hållning. 

                                                 
18 Ibid s. 37f . 
19 Ibid s. 37.  
20 Ibid s. 27. 
21 Esaiasson, 2007: s 38. 
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Min hypotes får stöd i det fall utrikesdeklarationerna pekar på en förändrad hållning, till 

exempel genom att uttrycket ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig” förändras. På 

andra hållet får min hypotes inte stöd om Sverige inte har förändrat sin neutralitetspolitik och 

fortfarande använder sig av den formulering jag nyss hänvisade till. 

4. Tidigare forskning 

Bland tidigare studier är framför allt nedanstående exempel att framhäva rörande svensk 

neutralitet, militär alliansfrihet och neutralitetspolitik. Relevant för min uppsats är bland annat 

Wilhelm Agrells bok Alliansfri – Tills vidare från 1994. Här beskriver författaren 

förändringar i Europa, främst kring Östersjön, vilka har påverkat Sveriges säkerhetspolitiska 

läge, främst under åren 1989-1993. 

Inför beslutet om svenskt medlemskap i EU diskuterar Agrell om ifall Sverige borde bibehålla 

sin alliansfria inställning, eller om Sverige bör övergå till en mer öppen alliansfrihetspolitik. 

Alliansfri – Tills vidare är ett försök att göra det svenska säkerhetsdilemmat under perioden 

89-93 begripligt och synligt.  

Ulf Bjereld ägnar sig i boken Sverige i världen åt svensk utrikespolitik, genom att tala om hur 

Sverige över tid har ändrat sin inställning till neutralitet. Enligt Bjereld har Sverige inte stått 

fast vid den neutralitetsförklaring de angivit, trots en flera gånger uttalad sådan. En annan 

viktig aspekt av Bjerelds förklaring rörande svensk utrikespolitik handlar om definitionen av 

de i min uppsats återkommande begreppen alliansfrihet, neutralitet och neutralitetspolitik, 

vilka behandlats i avsnittet om centrala begrepp. 

Vidare behandlas i Bjerelds kapitel svensk utrikespolitik efter det kalla krigets slut. Där menar 

författaren att svensk neutralitetspolitik har förändrats i flera avseenden. Den största 

anledningen till förändring menas vara det kalla krigets slut och Sovjetunionens fall. När hotet 

från öst försvann blev hotbilden förändrad. Den svenska hotbilden blev geografiskt 

omplacerad till platser avlägsna de svenska gränserna. Ulf Bjereld menar vidare att den äldre 

modellen av svensk neutralitet (Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig) inte 

nödvändigtvis sågs som det bästa sättet för Sverige att värna om sina säkerhetspolitiska 

intressen.22   

                                                 
22 Bjereld, 2007: s 45. 
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I boken Sveriges säkerhet och världens fred behandlas bland annat Sveriges utrikespolitik 

under 1990-talet och framåt. Denna del av boken tar exempelvis upp en ifrågasatt svensk 

utrikespolitik efter det kalla krigets slut, samarbete med NATO, samt svensk anpassning till 

EU:s Gusp.23 Vidare talar Bjereld om neutralitetspolitik och neutralitet i två skilda tillstånd, 

där neutralitet anses vara en folkrättslig hållning staten i fråga intar i händelse av krig. Staten 

vidhåller i detta fall att den vill hålla sig utanför konflikten och förbinder sig därmed att följa 

de bestämmelser vilka är överenskomna i folkrätten. Neutralitetspolitik är däremot inte 

folkrättsligt reglerad. Staten i fråga kan därför utforma en egen utrikespolitik. 

Militäralliansliknande bildningar med andra stater bör därför undvikas.24    

 

5. Metod och material 

5.1 Metod 

I boken Metodpraktikan menar författarna att motivanalyser främst syftar till att aktören 

kartlägger de medvetna övervägandena när aktören står inför ett beslut att fatta. Detta behöver 

inte nödvändigtvis innebära att aktören gör medvetna överväganden. Istället kan besluten bero 

på saker som vilka mål aktören har, vilka avsikter finns, vad det är aktören vill åstadkomma 

med beslutet eller på vilket sätt ser aktörens samlade beslutskalkyl ut.25 

Målet med motivanalys är att försöka lägga fast en aktörs motiv för att handla på det vis 

aktören gör. När alla medvetna överväganden aktören har att ta hänsyn till är fastställda och 

påtänkta, är det förklarat varför aktören handlat på det vis den gjort. Författarna menar vidare 

att det är fullt möjligt att ta hänsyn till objektiva förutsättningar i samhället inom 

motivanalysen. Med objektiva förutsättningar menas de förutsättningar vilka bestämmer 

beslutsfattarens manöverutrymme.26  

Jag menar att en motivanalys, tillsammans med konsekvens- och lämplighetslogik kan 

komplettera varandra väl i det arbete jag har för avsikt att göra. Motiv för Sverige att förändra 

sin neutralitetspolitiska hållning kan vara att de har större nytta av ett mellanstatligt 

                                                 
23 Förklaring: Gusp. Gemensam utrikes och säkerhetspolitik. 
24 Bjereld, 2008: s 335. 
25 Esaiasson, 2007: s 327. 
26 Ibid s. 327. 
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samarbete, vilket skulle kunna äventyra neutralitetstänkandet i krigssituationer, än vad de har 

nytta av att hålla sig strikt neutrala. Andra motiv kan vara att krig är avlägsna Sveriges 

gränser, eller att fred på ett enklare vis kan upprätthållas om det sker i samarbete med andra 

stater. 

En svaghet med motivanalys anses vara att stora osäkerhetsmarginaler kan infinna sig. Med 

detta menas att det är mycket svårt att lyckas fastställa en aktörs motiv med varför denne 

handlar på ett visst sätt. Trovärdigheten i att lyckas göra detta klarläggande kan bli 

ifrågasatt.27  I mitt fall innebär denna svaghet att jag måste försöka samla in de medvetna 

överväganden Sverige gör för att utveckla sin neutralitetspolitik i rätt riktning. Genom att 

samla in dessa överväganden bör det gå att förklara varför Sverige handlat som de gjort. De 

överväganden det handlar om är tagna ifrån de svenska utrikesdeklarationerna. 

Som analysverktyg anser jag idé- och ideologianalys vara bäst lämpad för det arbete jag 

bedriver. Idé- och ideologianalys kan sägas undersöka idéer eller ideologier vilka förekommer 

i en text. Denna typ av analysverktyg fokuserar på innebördsaspekten av texten och bör ge 

god validitet.28 Med god validitet menas i detta fall att det analysverktyg eller den mätmetod 

forskaren använder sig av, mäter det analysverktyget är avsett att mäta.29  

5.2 Material 

Jag kommer för att analysera mitt material använda mig av motivanalys. Det material jag i 

min undersökning anser vara av vikt att analysera är de svenska utrikesdeklarationer vilka 

utgivits under perioden 1990-2008. Utrikesdeklarationerna är av vikt då de behandlar hur 

svensk syn på utrikespolitik, alliansfrihet, samt neutralitets- och säkerhetspolitik har sett ut, 

främst enligt den dåvarande sittande regeringen under samma tidsperiod. 

I arbetet kommer jag inte att behandla varje enskilt års utrikesdeklarationer, utan arbetet 

kommer att vara inriktat på centrala händelser under den angivna tidsperioden. Vidare 

kommer jag att granska relevant litteratur rörande svensk neutralitetspolitik, neutralitet samt 

militär alliansfrihet. Bland övrig litteratur kan bland annat boken Sverige i världen
30 nämnas 

                                                 
27 Ibid s. 327. 
28 Bergström, 2005: s 19. 
29 Ibid s. 34.  
30 Bjereld, 2007: s 34-50. 
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som exempel. Ulf Bjereld talar i densamma om svensk neutralitet, alliansfrihet och 

neutralitetspolitik. 

5.3 Möjligt empiriskt utfall 

Det empiriska utfall jag förväntar mig av studien rör en svensk förändring i samspelet mellan 

neutralitet, militär alliansfrihet och neutralitetspolitik. Inställning till den i 

utrikesdeklarationen31 nämnda militära alliansfriheten bör ha genomgått en förändring 

exempelvis innan beslutet att ansöka om medlemskap i EU. Är det möjligt att ytterligare ett 

avsteg från uttalad militär alliansfrihet genom medlemskapet i EU kan styrkas? Hur går EU-

medlemskapet samman med svensk neutralitet och neutralitetspolitik?  

Ett annat möjligt utfall kan vara att svensk neutralitets- och alliansfrihet är flexibel och att den 

sittande regeringen när beslut gällande neutralitet och militär alliansfrihet ska tas, inte 

nödvändigtvis behöver tolka dessa med den strikthet utomstående, exempelvis svenska 

medborgare, tror ska förekomma. Istället kan beslutsfattarna anpassa sig efter vad som 

troligen kommer utmynna i att Sverige kan hålla sig utanför eventuella krig.   

 

6. Design och val av fall 

Med bakgrund i syftet med min uppsats anser jag en jämförande fallstudie-design vara bäst 

lämpad för att komma fram till det slutgiltiga resultatet. I boken Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, talar författarna om att det är väldigt sällsynt med 

renodlade fallstudier, därför att det krävs jämförelser för att dra slutsatser om orsak och 

verkan. I mitt fall handlar det om flera analysenheter, då studien handlar om att jämföra synen 

på svensk militär alliansfrihet, neutralitet och neutralitetspolitik över tid.32  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud menar att en ny analysenhet i formell mening 

registreras då ett värde sätts på de variabler som ingår i undersökningen. I detta fall rör det sig 

om analysenheter i tiden. Vidare pekar författarna på att skillnaden mellan jämförande studier 

                                                 
31 http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GU0960&bet=2006/07:60 – 2008-11-14. 
32 Esaiasson, 2007: s 121. 
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och fallstudier inte är stor, utan att den egentliga skillnaden är att analysenheterna (i mitt fall 

över tid mellan 1990-2008) registreras inom flera olika kontexter.33 

I forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna talar 

Martyn Denscombe om att fördelen med att använda sig av fallstudiedesign istället för 

exempelvis en surveyundersökning är att forskaren med hjälp av en fallstudie (i mitt fall en 

jämförande fallstudie) kan studera saker i detalj. Istället för att enbart få reda på resultatet 

erbjuder fallstudien möjligheter att förklara varför resultaten kan uppstå.34   

Ytterligare en styrka med fallstudien är att den kan anpassas med flera metoder samtidigt. Det 

finns ingen bestämd metod vilken måste användas för att resultatet ska uppnås, utan metoden 

bestäms efter omständigheterna, vilket gör designen relativt flexibel.35 I mitt fall innebär en 

flexibel design att alla möjliga aspekter kan begrundas efterhand de dyker upp. 

Anledningen till att jag inte kommer att använda mig av exempelvis process-spårning är då 

process-spårning främst används vid ett på förhand känt utfall. Vidare så börjar studien med 

en beskrivning av utfallet. Då jag inte vet hur utfallet i min studie ser ut är process-spårning 

inte en lämplig design att använda.36 

Jag har som fall i min studie valt Sverige. Valet beror på att Sverige under nära 200 år inte har 

varit i krig, vilket är att anse som unikt i Europa. En återkommande anledning till en lång tid 

av fred är att Sverige kan sägas ha drivit en konsekvent och målmedveten neutralitetspolitik, i 

vilken militär alliansfrihet har ingått som en grundbult.37 

Redan på 1950-talet fanns, inom EU, planer på ett gemensamt EU-försvar. När 

Maastrichtavtalet antogs den första november 1993 infördes långtgående bestämmelser i och 

med införandet av Gusp. För svensk traditionell neutralitetspolitik innebar införandet av 

Maastrichtavtalet stora problem, då Maastrichtavtalet innehöll långtgående planer på ett 

gemensamt försvarssamarbete mellan EU:s medlemsstater.38  

I avtalet från 1993 finns en solidaritetsklausul inskriven, vilken innebär att om en medlemsstat 

blir utsatt för ett väpnat angrepp inom sitt territorium måste övriga EU-länder, i enlighet med 
                                                 
33 Ibid s. 121. 
34 Denscombe, 2000: s 41.  
35 Ibid s. 42. 
36 Esaiasson, 2007: s 145. 
37 Bjereld, 2007: s 34. 
38 Wibe, 2002: s 38. 
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artikel 51 i Förenta Nationernas stadga, stödja det utsatta landet med alla tillgängliga medel. 

Alla tillgängliga medel behöver inte nödvändigtvis innebära väpnade styrkor, men det 

centrala i ett sådant förlopp är att den i detta fall neutrala staten (i mitt fall Sverige) måste 

välja sida i konflikten.39 För mitt val av fall är det grundläggande om och i så fall hur det går 

samman med svensk neutralitet och alliansfrihet att välja sida i konflikten. 

Mitt val av fall är Sverige, därför att Sverige kan ses som unikt med sin syn på 

neutralitetspolitik, militär alliansfrihet och neutralitet. Hur svensk syn går samman med EU 

och dess institutioner är av stor vikt att utröna, inte minst på grund av inrättandet av Gusp och 

det däri underliggande ESFP inom EU. 

I mitt arbete kommer jag, som tidigare nämnts, använda mig av flera analysenheter. 

Övergripande handlar det om svensk syn på militär alliansfrihet, neutralitet och 

neutralitetspolitik under perioden 1990-2008. Varje enskilt år kommer inte att undersökas 

med lika stor noggrannhet. Fokus kommer istället att läggas på centrala händelser inom 

angiven tidsperiod. Anledningen till att varje år inte kommer att granskas lika noggrant är till 

största delen beroende på arbetets storlek och omfattning. För att ha möjlighet att granska 

varje år med precis noggrannhet krävs ett större arbetsutrymme i form av tid och en mer 

omfattande skriftlig presentation.    

Undersökningen kommer för att delas in i tre stycken tidsperioder vilka är 1990-1995, 1995-

2001, samt 2001-2008. Anledningen till nämnda indelning är kalla krigets slut runt 1990, det 

svenska EU-inträdet 1995, samt terrorattentatet i New York 2001. De tre uppräknade 

händelserna är viktiga nationella och internationella händelser, vilka troligtvis har påverkat 

det neutralitetspolitiska och säkerhetspolitiska tänkandet. Samtidigt är meningen att 

uppdelning i de tre perioderna ska ge en bättre överblick för läsaren. 

 

7. Teoretiskt ramverk 

Min tanke med de teorier jag kommer att använda mig av, är att se efter om och i så fall hur 

den svenska neutralitetspolitiken, med tillhörande neutralitet och alliansfrihet, har förändrats. 

Jag kommer framförallt att utgå ifrån teorierna konsekvenslogik och lämplighetslogik. För att 

                                                 
39 Ibid s. 39. 
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behandla konsekvenslogik, samt lämplighetslogik kommer jag att utgå från 

europeiseringsteori, då europeiseringsteori är en viktig teoretisk aspekt att behandla som en 

utgångspunkt till de båda logikerna. Anledningen till detta är att det område jag rör mig inom 

och de förändringar inom neutralitetspolitiken som skett, i mångt och mycket har med EU:s 

framväxt och förändrade roll i världen att göra. Europeiseringsdelen i denna teoridel ska dock 

ses som en bakgrund för läsaren att ha med sig genom arbetet och kommer därmed inte att 

användas i någon större utsträckning under resultat- och analysdel. Europeisering ska i denna 

uppsats vara en hjälp för läsaren att bättre förstå de kausala mekanismerna lämplighets- och 

konsekvenslogik. 

Kausala mekanismer i denna uppsats är vilket nyss framgått lämplighetslogik, samt 

konsekvenslogik. I boken Metodpraktikan förklaras en kausal mekanism med när vi vill ta 

reda på varför något är på ett visst sätt. Med andra ord är det när steget tas från en ytlig 

påverkan, fram till det egentliga utfallet, vilket kan beskrivas som den egentliga 

förklaringen.40 

7.1 Europeisering 

Jag använder i mitt arbete europeisering som övergripande teoretiskt perspektiv, för att öka 

förståelsen med de kausala mekanismerna lämplighets- och konsekvenslogik. Europeisering 

innebär i mitt fall att det har skett en påverkan från EU ner till svensk nationell nivå. För att 

förklara denna påverkan kommer jag att använda mig av konsekvenslogik och 

lämplighetslogik. 

Europeisering är en teori där europeisk integration behandlas tillsammans med integrationens 

effekt på inhemska politikområden. James Caporaso förklarar i boken Europeanization - /ew 

research agendas europeisering som ett begrepp för att förklara hur europeisk integration och 

EU-politik i retur kan påverka de stater vilka varit med och startat integrationsprocessen från 

början.41 Ett annat sätt att se på europeisering är den påverkan europeisk integration har på 

nationell (i mitt fall svensk) nivå.  

                                                 
40 Esaiasson, 2007: s 87. 
41 Caporaso, 2007: s 27. 
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Europeiseringsperspektivet fokuserar på hur betydande det är att varje medlemsland är 

uppbyggt på olika vis och hur den nationella strukturen påverkar och ger variation i utfallet av 

integrationsprocessen.42  

 

Den grundläggande modell jag utgår från innebär att europeisk integration leder till ett tryck 

på staten att anpassa sig efter de spelregler som finns. Reglerna förs sedan vidare på 

inrikesnivå för att ge önskat resultat.43 

Den grundläggande europeiseringsmodellen är indelad i tre steg. I det första steget, europeisk 

integration, ingår mestadels politisk aktivitet. Ett exempel är formandet av nya lagar och 

förordningar inom Europaparlamentet, Ministerrådet och Kommissionen, vilket har blivit i 

stort fokus inom flera sektorer för medlemsstaterna i EU.44 

Det andra steget, anpassning/missanpassning, innebär i korthet att integrationen verkligen har 

en effekt på medlemsstaterna, då EU-medlemsstaterna överlåter en stor del av sin beslutsmakt 

till ett övernationellt organ som EU, för att därefter själva drabbas av de beslut EU lagstiftar 

om. De beslut EU tar kan mer eller mindre adopteras eller ignoreras av medlemsstaten, i 

vilket fallet ofta blir ekonomiska sanktioner. Det är dessa processer steg två koncentreras 

runt.45  

Det sista steget, steg nummer tre, behandlar de medlingsfaktorer vilka är inblandade när ett 

beslut ska fattas. Beslutets väg från Bryssel, till ett nationellt genomförande är inte en rak väg. 

I det fall en medlemsstat har stor press på sig att få igenom beslut, är medlingsmöjligheterna 

inom landet av stor vikt.46    

Caporaso anser att två saker spelar mer roll än andra för hur genomförandet blir. För det första 

handlar det om ifall landet i fråga har formella eller informella institutioner. I vissa fall kan 

exempelvis informella organisationer sätta stopp för genomförandet av nya 

                                                 
42 Ibid s. 30. 
43 Ibid s. 27.  
44 Ibid s. 28. 
45 Ibid s. 28f. 
46 Ibid s. 30. 
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policyförändringar. De informella aktörerna kan vara viktiga aktörer när beslut ska fattas eller 

genomföras.47  

En andra medlingsfaktor med stor betydelse är huruvida veto infinner sig i den förda 

politiken. Ju fler möjligheter till veto inom ett land, desto svårare är det att få igenom 

förändringar. Veto innebär i denna kontext att rösta ner förslag. Att exempelvis vägra 

implementering av utförande eller vägra ett nytt lagförslag.48  

Det finns framför allt två problem med Europeisering som teori. Det första är att det inte är 

möjligt att fullständigt precisera det område eller territorium europeisering täcker in. Det 

andra problemet är om Europeiseringsteorin är ett begrepp som går att mäta. Radaelli och 

Pasquier menar att det mycket väl är möjligt, men oerhört svårt, eftersom Europeisering är en 

process och inte ett stadium i utvecklingen.49 I mitt fall innebär detta inte några större 

problem, då jag inte är ute efter generaliserande resultat. Jag kommer att titta på olika 

händelser och sedan placera in händelserna med den logik händelsen hör ihop. 

7.2 Konsekvenslogik  

En av de kausala mekanismer vilken kan vara sättet svensk neutralitetspolitik förändrats 

genom är konsekvenslogik, även känd som Rational Choice Theory (RCT). Marsh och Stoker 

menar i boken Theory and methods in political science att konsekvenslogikens förespråkare 

ser människan som självcentrerad och intresserad enbart av att i situationer där flera alternativ 

finns att välja mellan, tendera att välja det alternativ som gynnar en bäst själv.50 I mitt fall kan 

Sverige ses som denna individ. Vad jag menar är att varje stat har möjlighet att tänka mest på 

sig själv. Ett exempel är som tidigare nämnts att Sverige flera gånger under andra världskriget 

anpassade sin neutralitetspolitik efter krigets växlingar, för att inte bli indraget i detsamma. 

Ett exempel på när Sverige anpassade sin neutralitetspolitik i en konsekvenslogisk inriktning 

var vid den så kallade Midsommarkrisen den 22 juni 1941. Vid tidpunkten ansökte den tyska 

regeringen om att få förflytta 15000 tyska soldater genom Sverige för att nå fram till den 

finsk-sovjetiska fronten. Trots att förflyttningen av trupper inte var förenlig med kraven på en 

                                                 
47 Ibid s. 30. 
48 Ibid s. 31. 
49 Ibid s. 39.  
50 Marsh, 2002: s 68. 
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neutral stat gav Sverige Tyskland sitt godkännande.51 I det fall Sverige inte hade gått med på 

det tyska kravet antog den svenska regeringen att Tyskland skulle tvinga sig igenom de 

svenska linjerna. 

Enligt Harald Müller kan konsekvenslogik ses ur ett perspektiv där aktören är individualistisk 

och därigenom bara tänker på sig själv. De preferenser aktören drar och de intentioner 

densamma har med sina beslut, bygger inte på intersubjektiv förståelse. De infinner sig istället 

enbart i form av den egenhändigt insamlade kunskap och de slutsatser aktören drar på egen 

hand. Müller menar till exempel att de fördelar och nackdelar aktören använder sig av för att 

göra det rationella beslutet, enbart är grundade på egna slutsatser av vilka saker aktören själv 

uppfattar på ett positivt, alternativt negativt, sätt.52 

Inom konsekvenslogiken talas det om en parallell till begreppen belöning/bestraffning, eller 

morot/piska. Med begreppen morot/piska åsyftas att en handling från den nationella staten ska 

mottas på ett bra sätt. I mitt fall gäller saken om ett nationellt beslut blir mottaget på ett 

positivt alternativt negativt sätt av EU.  

Ett exempel på belöning/bestraffning gäller för tillfället främst då nya EU-direktiv ska 

implementeras på nationell nivå. I det fall en stat inte genomför implementeringen på ett 

korrekt sätt blir det ofta fråga om sanktioner riktade från EU mot den stat i vilken 

implementeringen borde ha genomförts. Tanken med sanktioner är givetvis att varje EU-stat 

ska göra sitt yttersta för att genomföra varje direktiv och för att EU inte ska tappa sitt 

förtroende som övernationellt organ. 

March och Olsen menar inom konsekvenslogiken att aktören väljer bland alla tillgängliga 

alternativ för att utvärdera och välja det alternativ vilket innebär största möjliga egenvinning, 

då aktören antar att alla inblandade parter tänker på samma vis. March och Olsen menar 

vidare att de enda skyldigheter en part har är genom de överenskommelser de gör med andra, 

genom att först kalkylera fram de mest fördelaktiga konsekvenserna av besluten.53 

Kritiker mot konsekvenslogiken menar framför allt att det inte ligger i människans natur att 

inom organisationer kalkylera fram beslut med största möjliga vinning.54 Att det inte ligger i 

                                                 
51 Bjereld, 2007: s 36f. 
52 Müller, 2004: s 399.  
53 March, 1998: s 950. 
54 Ibid s. 950. 
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människors natur att handla på ett konsekvenslogiskt sätt är dock inte vetenskapligt bevisat 

och kan därför inte användas som ett argument för att konsekvenslogiken är obrukbar. 

Kriterium för att anse ett resonemang vara konsekvenslogiskt är när Sverige tar beslut vilka i 

första hand enbart gynnar dem själva. Det bör framgå relativt tydligt ifall ett uttalande enbart 

är uppbyggt kring att gynna Sverige. I så fall kommer uttalandet att placeras som 

konsekvenslogiskt. Ett exempel på ett konsekvenslogiskt motiv kan vara att svenskt 

medlemskap i EU i första hand syftar till att säkra Sveriges säkerhet. 

7.3 Lämplighetslogik  

Inom lämplighetslogiken brukar handling ses ur ett regelbaserat perspektiv. Enligt March och 

Olsen går det att tänka sig att aktörerna följer regler, vilka associeras med olika identiteter i 

olika situationer. Dessa identiteter närmar sig individuella möjligheter att agera genom att 

uppskatta likheter mellan rådande val och identitetsdilemman, samt mer generella 

situationer.55 

Att handla som aktör innebär att iklä sig en roll eller identitet i vilken det går att matcha de 

skyldigheter aktören har i den rollen i en specifik situation. Syftet inom lämplighetslogik bör 

länkas samman mer med identiteter än egenintresse och dessutom mer med val av regler 

snarare än med konsekvenslogikens individualistiskt rationella förväntningar. 

Lämplighetsagerande behöver enligt March och Olsen överhuvudtaget inte kopplas till 

konsekvenser inom konsekvenslogiken.56  

Gällande utrikespolitik förklarar förespråkarna för lämplighetslogiken detta som användandet 

av regler associerade med särskilda identiteter i särskilda situationer. Varför aktören handlar 

på ett visst sätt bestäms av hur identiteter framkommer och hur viktiga identiteter är i en given 

specifik situation.57  

Lämplighetslogiken är ett agerande grundat på aktörens individuella handling och är enligt 

March och Olsen specificerad som ett handlingssätt för individuella aktörer. I praktiken är den 

stora skillnaden mellan konsekvenslogik och lämplighetslogik synen på hur relationen mellan 

det lokala agerandet och samhället i övrigt ser ut. Konsekvenslogikens anhängare ser ett 

                                                 
55 Ibid s. 951. 
56 Ibid s. 951. 
57 Ibid s. 952. 
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internationellt system som ett system av egoistiska, autonoma och självintresserade 

nyttomaximerare. Anhängare av den mer identitetsbaserade lämplighetslogiken ser däremot 

att politiska aktörer agerar i samförstånd med socialt konstruerade regler, vilka är erkända, 

förväntade och accepterade av medborgarna.58  

Kriterium för att anse resonemang vara av lämplighetslogisk karaktär är argument eller 

uttalanden vilka gynnar både Sverige och andra stater. I de fall uttalanden i 

utrikesdeklarationerna inte enbart gynnar Sverige är de för min del att anse som 

lämplighetslogiska. Ett exempel på ett lämplighetslogiskt svenskt motiv kan vara att 

internationellt samarbete bör stärkas för att säkra svensk och europeisk säkerhet. 

 

                                                 
58 Ibid s. 952. 
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8. Resultatredovisning 

Min empiri är upplagd på följande vis. Först plockas de, enligt mig, väsentliga delarna ut. 

Väsentliga delar kan röra händelser och uttalanden i exempelvis de svenska 

utrikesdeklarationerna. För att på ett enklare sätt redogöra för centrala händelser har jag, 

vilket tidigare nämnts, valt att dela in resultatredovisningen i tre stycken tidsperioder.   

8.1 Svensk neutralitetspolitik 1990-1995  

Efter att kalla kriget avslutats i och med Berlinmurens fall, intog Sverige en ny roll i fråga om 

utrikespolitisk hållning gällande förd neutralitetspolitik. Under kalla kriget löd den 

säkerhetspolitiska hållningen ”Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”. Syftet med 

den säkerhetspolitiska hållningen var att värna om landets oberoende om ett krig blossade upp 

i närområdet och på så vis ha fortsatt möjlighet att utveckla samhället efter svenska 

värderingar. Neutralitetspolitik syftade då liksom nu på att redan i fredstid inta en ställning 

vilken visade att Sverige inte skulle ta någon stridande parts parti i ett eventuellt krig. För att 

behålla stor trovärdighet gentemot omvärlden krävdes först och främst att Sverige fortsatt var 

militärt alliansfritt. I det fall Sverige inte stod militärt alliansfritt i fredstid skulle 

trovärdigheten från andra länder sjunka och på så vis omöjliggöra en neutral ställning i 

händelse av krig.59 

Formuleringen ”Alliansfri i fred, syftande till neutralitet i krig” var en hållning Sverige intagit 

under de stundande oroligheterna i närområdet. I och med Sovjetunionens fall försvann det 

omedelbara hotet om ett närliggande krig och svensk neutralitetspolitik blev därmed en 

omdiskuterad sakfråga. Utan direkta oroligheter i närområdet höjdes röster om att svensk 

neutralitet inte nödvändigtvis behövde tolkas på samma sätt längre. Då inga krig fanns inom 

synhåll smög tankar sig på om att det inte var fullt så nödvändigt att följa den inslagna 

neutralitetspolitiska vägen längre. Det sågs till viss del inte nödvändigt att lägga vikt vid något 

delar av den svenska befolkningen inte ansåg skulle inträffa.60  

De två partier vilka var främst i ledet med att ifrågasätta den dåvarande neutralitetspolitiken 

var folkpartiet och moderaterna, vilka menade att Sverige borde föra en mer västorienterad 

utrikespolitik för att gynna samarbetet med västerländska stater. Samma ståndpunkter gick 

                                                 
59 Bjereld, 2008: s 320. 
60 Ibid s. 320.  
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inte att uttala under det pågående kalla kriget eftersom det skulle ha skadat svensk neutral 

trovärdighet. I och med krigets slut kunde en mer öppen dialog föras.61  

Den skepticism moderaterna och folkpartiet nu uttalade mynnade ut i två olika linjer. En linje 

menade att det i och med krigets slut inte fanns några stater att förhålla sig neutrala till, vari 

neutralitetspolitiken blev innehållslös. Den andra linjen ansåg att om ett krig skulle uppstå i 

närområdet, exempelvis mellan Ryssland och de nyligen självständiga baltstaterna, var det 

svensk plikt att bistå balterna på vad sätt det gick. Att bistå balterna skulle i nuläget inte vara 

förenligt med neutralitetspolitiken. Tanken var att ekonomisk och politisk hjälp till de 

eventuellt krigsdrabbade inte skulle äventyra att Sverige drogs in i kriget.62  

Inför den stundande folkomröstningen om ett eventuellt EU-medlemskap tillsatte den 

dåvarande regeringen, med Carl Bildt i spetsen, flera utredningar vilka hade uppdraget att 

informera det svenska folket på ett objektivt sätt om vad ett EU-medlemskap skulle innebära. 

En av utredningarna, Historiskt vägval, togs fram för att belysa den sannolika innebörden av 

ett medlemskap ur ett utrikes- och säkerhetspolitiskt perspektiv. I texten framgick, vilket 

visats tidigare i detta arbete, förändringen i östersjöregionen. 63 

De nya förutsättningarna, bland annat gällande baltstaterna, innebar enligt både regering och 

Riksdag att en viss förändring inom utrikes- och säkerhetspolitiken krävdes. Denna förändring 

visades på våren 1992 i ett uttalande av Riksdagen i en något kryptisk formulering av den 

tidigare klart uttalade neutralitetspolitik de fört. Från den tidpunkten gällde i Sverige att: 

”Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna vara 

neutralt i händelse av krig i vårt närområde består”.64 

Enligt Leif Leifland gjordes framförallt två tolkningar av Riksdagens uttalande. Den första 

innebar en fortsatt tro på att bevara Sverige neutralt. Så länge det är möjligt ska Sverige hålla 

sig utanför stridigheter. Den andra tolkningen var istället inriktad på att neutralitet fortfarande 

var ett viktigt mål för alliansfriheten, men att Sverige ville behålla handlingsfriheten. Det 

                                                 
61 Ibid s. 320f. 
62 Ibid s. 320f. 
63 Leifland, 1998: s 22. 
64 Ibid s. 22.  
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ansågs till exempel att Sverige, med denna något oklart uttalade mening, kan ta ställning som 

icke-krigförande, vilket inte innebär en strikt neutralitet.65 

Enligt Ulf Bjereld i boken Sveriges säkerhet och världens fred menades med det äldre 

uttrycket att neutraliteten var det klara målet för den svenska utrikespolitiken. Bjereld menar i 

likhet med Leifland att Sverige lade om banan för en större handlingsfrihet. Med det nya 

uttrycket skulle nu istället den konkreta situationen stå i centrum för om Sverige skulle hålla 

sig neutralt eller inte.66  

Enligt Bjereld kan åtminstone tre tolkningar urskönjas i den nya formuleringen. Centerpartiet 

menade att den nya formuleringen inte innebar någon ny syn på neutraliteten. I händelse av en 

krigssituation skulle neutralitet vara det självklara valet för Sverige. En annan infallsvinkel 

har folkpartiet och moderaterna stått för. De menade att den nya formuleringen betonade en 

handlingsfrihet, men i händelse av krig i närområdet skulle svensk neutralitet vara den minst 

sannolika vägen för Sverige att vandra. En tredje infallsvinkel var enligt socialdemokraterna 

att varken neutralitet eller icke-neutralitet på förhand var ett mer sannolikt alternativ. 

Handlingsfriheten var av en mer reell karaktär.67   

I den svenska utrikesdeklarationen, från 1993, talar utrikesminister Margaretha af Ugglas om 

en dramatisk utveckling i Europa och världen, syftande på det kalla krigets avslut och 

Sovjetunionens fall, vilket ställer nya krav på Sverige och svensk utrikespolitik. Samtidigt 

menas att nya möjligheter öppnades och att Sverige därför var tvunget att på ett helt annat sätt 

än tidigare borde vara beredda på eventuellt nytänkande eller omorientering gällande 

utrikespolitiken.68  

Vidare beskrivs inte nytänkandet som enbart en reaktion på händelser i omvärlden, utan 

istället att det var resultatet av bedömningar som gjorts av Sveriges värderingar, intressen och 

mål, med målsättningen att skapa en fredligare värld och ett säkrare Europa. För att lyckas 

med ovanstående lade utrikesministern stor vikt vid och krav på svensk framsynthet, ett 

                                                 
65 Ibid s. 22. 
66 Bjereld, 2008: s 323. 
67 Ibid s. 323. 
68 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GG0967&bet=1992/93:67 - 2008-12-11. 
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djupare mellanstatligt samarbete och större handlingskraft, för att ta ett ansvar i arbetet med 

att trygga fred, frihet och välstånd.69 

Trots nyss nämnda ting uttalas också att den svenska militära alliansfriheten ska bestå medan 

Sverige samtidigt ska delta i uppbyggandet av en ny europeisk freds- och säkerhetsordning. 

Margaretha af Ugglas menar att det måste skapas förutsättningar för ett fredligare Europa med 

mer stabilitet och att ett utvidgat europeiskt samarbete är svaret. EU innefattade nödvändig 

struktur för att göra detta möjligt.70 

För att återgå till världspolitikens och framför allt Europas stora omdaning studeras här 

utrikesdeklarationen från 1990-1992 för att begrunda möjliga förändringar i det svenska 

neutralitetspolitiska tänkandet. Utrikesminister Sten Andersson71 talar i sitt anförande om att 

den inledda demokratiseringen av Östeuropa är mycket välkommen. Samtidigt är svensk 

neutralitetspolitik att se som oförändrad, sedan tidigare under kalla kriget, där ett starkt 

totalförsvar ska utgöra grunden för svensk säkerhetspolitik, vilket enligt utrikesministern ger 

ett avgörande bidrag till stabiliteten i norra Europa. Svensk neutralitetspolitik anses dessutom 

ge goda möjligheter för Sverige att verka för internationell fred och solidaritet.72  

I 1991-års utrikesdeklaration, även denna gång uttalad av socialdemokraternas Sten 

Andersson, läggs stor vikt vid en fortsatt förd neutralitetspolitik, stödd av ett starkt och 

allsidigt totalförsvar. Ett starkt, allsidigt försvar ses som det främsta medlet för att trygga fred 

och säkerhet. Anmärkningsvärt i 1991-års utrikesdeklaration är uttalandet om att det är 

Sverige självt vilka avgör vad som är förenligt med neutralitetspolitiken. När omvärlden 

efterhand förändras, förändras enligt utrikesministern även förutsättningarna för svensk 

fredstida utrikespolitik. Genom att integreras med övriga europeiska länder blir det lättare att 

verka för demokrati, ekonomiskt framåtskridande och social välfärd i Europa. Vidare leder 

detta till att bäst gagna det svenska folkets intressen.73  

Att Sverige 1994 började delta aktivt i Natos samarbetsprogram ”Partnerskap för fred” (PFF) 

innebar inte att de blev inbegripna i Nato-ländernas försvarssamarbete. PFF var ett 

samarbetsprogram för Natos 16 medlemsländer, där dessa samarbetade med icke-medlemmar 

                                                 
69 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GG0967&bet=1992/93:67 - 2008-12-11.  
70 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GG0967&bet=1992/93:67 - 2008-12-11. 
71 Not: Socialdemokratisk utrikesminister mellan 1986-1991. 
72 http://www.erixon.com/2/utrikesdeklaration1990.pdf - 2008-12-12. s 1. 
73 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GE0967&bet=1990/91:67 – 2008-12-12. 
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för att öka sin kunskap och förberedelse i händelse av internationella krissituationer. Sverige 

menade att de genom ett sådant samarbete kunde öka bidraget och möjligheterna till 

fredsfrämjande åtgärder och samtidigt bygga ut europeiska säkerhetsstrukturer.74  

8.1.1 Gusp och ESFP 

Sveriges EU-medlemskap 1995 innebar att Sverige blev delaktiga i unionens gemensamma 

säkerhets- och utrikespolitik. I boken Sveriges säkerhet och världens fred talar Ulf Bjereld om 

att delaktigheten i Gusp innebär att medlemsstaterna samordnar bland annat sina 

utrikespolitiska ståndpunkter. Gusp har dessutom inneburit uttalanden om en solidaritet i 

fråga om krigs- och krissituationer. Detta menar Bjereld att det dock inte behöver innebära 

några som helst försvarsgarantier och att det inte är tal om en formell försvarsallians.75 

Uttalandena ses istället som ett av vissa stater möjligt samarbete i de eventuella situationerna.  

I och med Sveriges medlemskap i EU förband sig Sverige att vara en del av EU:s andra pelare 

bestående av Gusp. EU:s övergripande ambition med Gusp är att ge EU en politisk roll i 

världen, vilken motsvarar dess ekonomiska tyngd. Den mellanstatliga organisationsformen 

och medlemsstaternas skilda nationella intressen har under lång tid gjort att det är svårt att 

uppnå ett kraftfullt politiskt agerande på detta område. Jonas Tallberg menar att det istället för 

att vara en fråga om omfördelning, reglering eller ekonomisk stabilisering inom Gusp är en 

fråga om koordinering utåt resten av världen av medlemsstaternas annars självständiga 

utrikespolitik.76  

Efter att EU visat sig otillräckliga att åstadkomma fred i sitt närområde (Kosovokonflikten 

1998-1999) togs nya initiativ av medlemsstaterna för att förbättra samarbetet inom civil- och 

militär krishantering och konfliktförebyggande. Resultatet blev vad EU idag kallar ESFP. 

ESFP är en del av Gusp och den andra pelaren i EU:s strukturella uppbyggnad. ESFP är ett 

instrument för att verka mot och förebygga konflikter runt om i världen.77 

Genom att ha byggt upp en organisation för civil krishantering och militär, har ett 

mellanstatligt samarbete inom detta område möjliggjorts. Målet med ESFP är att det vid en 

eventuell krissituation ska kunna tillhandahållas militära styrkor, polis, räddningstjänst, civil 

                                                 
74 Bjereld, 2008: s 321f. 
75 Ibid s. 322. 
76 Tallberg, 2004: s 73. 
77 Ibid s. 75. 
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förvaltning, domare, åklagare och andra resurser det krävs vid situationer av detta slag. En 

mycket viktig aspekt att ta upp är att det i och med ESFP inte är frågan om ett gemensamt 

totalförsvar för EU. ESFP ska ses som ett medel för att säkra fred och säkerhet i världen.78  

Gusp å andra sidan kan ses som en institutionaliserad och bred form av samordning inom 

utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Medlemsstaterna har därmed fortfarande kvar sin 

nationella utrikespolitik. För att samordna politiken mellan sig, använder sig medlemsstaterna 

av tre stycken instrument, vilka är gemensamma strategier, gemensamma åtgärder och 

gemensamma ståndpunkter. Gemensamma ståndpunkter är ur mitt perspektiv viktigast, för att 

visa möjligheterna för varje medlemsstat att inte bli medtvingad i en karusell de inte vill åka.  

För att komma över det tidigare problemet att varje beslut kräver enhällighet, har ett så kallat 

konstruktivt avstående införts. Ett konstruktivt avstående innebär att om ett medlemsland vill 

ställa sig utanför ett beslut, avstår det landet helt enkelt från att rösta. Genom att avstå 

röstningen tillåts de andra länderna att genomföra ståndpunkten eller den gemensamma 

åtgärden.79 För Sveriges del innebär detta att åtgärder, eller ståndpunkter, vilka strider mot ett 

svenskt neutralitetspolitiskt ideal på ett enkelt sätt kan uteslutas från den svenska agendan.  

8.2 Svensk neutralitetspolitik 1995-2001 

Tiden efter att Sverige blivit medlemmar i den Europeiska Unionen präglades under andra 

halvan av 90-talet framförallt av en debatt mellan förespråkare och antagonister om ifall 

Sverige skulle söka medlemskap i NATO. Folkpartiet var först ut med att proklamera för 

svenskt NATO-medlemskap på en gång, medan moderaterna med en något mjukare linje 

menade att ett svenskt medlemskap i NATO var en nödvändighet, men att steget borde tas 

tillsammans med de baltiska länderna och Finland.80  

I debatten var det inte säkerhetspolitiska, utan ideologiska och maktpolitiska argument som 

fick en framträdande plats. Anledningen var det säkerhetspolitiska läget i Europa under 

samma period. Risken för svensk inblandning i krig ansågs för tillfället väldigt liten, varför 

debatten fick en maktpolitisk och ideologisk prägel.81 

                                                 
78 Ibid s. 75. 
79 Ibid s. 76. 
80 Bjereld, 2008: s 323. 
81 Ibid s. 324. 
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NATO-motståndare menade att ifall Sverige blev ett NATO-land skulle nya gränser dras 

mellan väst och övriga världen. Samtidigt var samma debatt som det var frågan om inför EU-

medlemskapet synlig. NATO-antagonisterna menade att ett medlemskap i NATO skulle göra 

att Sverige miste sin handlingsfrihet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Andra nackdelar 

var till exempel att NATO ansågs vara en föråldrad organisation, vilken anpassats efter kalla 

krigets spelregler och inte längre höll måttet i internationella sammanhang. Nödvändigheten 

med att gå med i NATO ifrågasattes också därför att det inte längre fanns någon reell 

hotbild.82 

Genom NATO skulle Sverige bli delaktiga i organisationens kärnvapendoktrin. Frågande 

röster höjdes om ifall det fanns någon egentlig mening med att byta säkerhetspolitik, när 

Sverige inte varit i krig på nära 200 år. Vissa kritiker menade dessutom att Sverige inte borde 

vara med i samma försvarsallians som USA. Gällande militär alliansfrihet var det svårare för 

de NATO-kritiska att peka på alliansfrihetens fördelar. Förvisso gav den nya formuleringen 

av svensk alliansfrihet handlingsfrihet, men vad handlingsfriheten skulle användas till fanns 

det inget svar på.83 

Anhängare av ett NATO-medlemskap trodde att Sverige skulle få ett inflytande i världens 

mäktigaste försvarsorganisation och att medlemskapet kunde ge uttryck för Sveriges 

europeiska identitet.84 

I utrikesdeklarationen från 1995 talar utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (s) om att 

konturerna av en europeisk säkerhetsgemenskap börjar växa fram. Målet med denna 

gemenskap är att göra krig mellan ingående länder till ett otänkbart scenario. Lena Hjelm-

Wallén menar här att det ligger i Sveriges intresse att göra en säkerhetsgemenskap av denna 

sort möjlig för att öka de fredliga möjligheterna ett samarbete innebär och att Sverige därför 

välkomnar en diskussion i ämnet.85 

Beträffande alliansfriheten använder utrikesministern sig i utrikesdeklarationen fortsatt av 

formuleringen ”Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land skall kunna vara 

neutralt i händelse av krig i vårt närområde består”. Det fortsatta användandet av 

formuleringen motiveras med att Sverige vill bidra till säkerhetspolitisk stabilitet och för det 
                                                 
82 Ibid s. 324. 
83 Ibid s. 324. 
84 Ibid s. 324. 
85 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GI0964&bet=1994/95:64 – 2008-12-18. 
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krävs att det svenska handlandet är förutsägbart. För att hålla Sverige utanför krig krävs ett 

betryggande totalförsvar och att Sverige inte är med i några militära allianser. I inga andra 

hänseenden vill Sverige ha några restriktioner när det gäller deltagandet inom europeiskt 

samarbete. Dock förekommer ett klarläggande om att Sverige inte kommer att vara likgiltiga 

vid hot mot de baltiska staterna och deras nyvunna demokratiska ordning.86 

De säkerhetspolitiska målen är under 1996 samma som föregående år, men utrikesministern 

talar om att de medel Sverige använder sig av måste utvecklas efterhand omvärlden förändras. 

Enligt svensk neutralitetspolitik ansvarar Sverige för försvaret av det egna territoriet. Däremot 

finns det ett behov av samverkan för framför allt förebyggande krishantering och 

fredsbevarande. För svensk säkerhetspolitik är det en central uppgift att aktivt samarbeta med 

andra länder för att lösa problem av den sorten.87 

När gränserna för utrikes- och inrikespolitik långsamt suddas ut ses det med svenska ögon 

som en nödvändighet att FN har ett övergripande ansvar för internationell fred och säkerhet. 

Ett övergripande argument för att denna uppgift ska ligga på FN är att osäkerheten i världen 

blir för stor om varje kontinent enbart tar ansvar för sig själv. Politiken måste enligt 

utrikesministern utformas utifrån ett globalt perspektiv, där sambandet tydliggörs mellan det 

lokala och globala.88 

I utrikesdeklarationen från 1996 gäller samma utgångspunkter som det fanns året innan. En 

neutralitetspolitik med utökat samarbete inom PFF, med målet att främja ett gott samarbete 

och verka för fred genom bland annat krishanteringsstyrkor. Särskilt inriktas samarbetet med 

östersjöländerna. Verksamheten inleds under 1997 med regionala övnings- och 

utbildningscentrum för att bygga ut denna typ av samarbete.89 

Även under 1997 består neutralitetspolitiken och svensk samverkan med NATO innefattar 

uttalat fortfarande inte försvar av svenskt territorium. Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén 

poängterar att stor skillnad alltid gjorts mellan försvar av territorium och fredsinsatser för 

                                                 
86 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GI0964&bet=1994/95:64 – 2008-12-18. 
87 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1995/96:55 – 2008-12-19. 
88 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1995/96:55 – 2008-12-19.  
89 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GK0964&bet=1996/97:64 – 2008-12-20. 
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FN:s räkning, vilket är grunden till ett fungerande svenskt samarbete och medlemskap med 

FN.90 

I 1999 års utrikesdeklaration rör de största bryderierna om ett bra klimat i Europa framförallt 

oroligheterna på det krigshärjade Balkan. Samtidigt menar utrikesministern under denna 

period, Anna Lindh (s), att väpnade konflikter mellan länder fortsätter att sjunka i antal. Ett 

allt viktigare verktyg för att fortsätta verka för fred är EU. Fortsatt viktigt för svensk 

neutralitetspolitik är hotbilden mot Sverige. Anna Lindh pekar på att den svenska 

försvarsberedningen gjort en utredning om hotbilden mot Sverige och kommit fram till att ett 

invasionsföretag mot hela, eller delar, av Sverige inte anses vara ett möjligt scenario under de 

nästkommande tio åren.91 

8.3 Svensk neutralitetspolitik 2001-2008 

Den första stora neutralitetspolitiska händelsen efter 2000-talets inbrott är när den svenska 

regeringen 2001 frångick 1992 års formulering ur den årliga utrikesdeklarationen. Uttrycket 

”Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vi ska kunna stå neutrala i händelse av krig i 

vårt närområde, består” ersattes då av orden ”Sverige är militärt alliansfritt”.  

Om den nya formuleringen av den militära alliansfriheten motiverar och talar Anna Lindh i 

deklarationen från 2000/2001 om att den militära alliansfriheten är en tillgång för Sverige och 

att den har ett folkligt brett stöd. Däremot borde formuleringen ses över och formuleras om så 

att den bättre beskriver Sveriges säkerhetspolitiska linje. Det är dock inte avsikten att den 

militära alliansfriheten ska överges, utan istället skapa en debatt och ännu bredare enighet i 

ämnet.92 

Enligt Ulf Bjereld, i boken Sveriges säkerhet och världens fred, har det nya uttrycket från 

2001 sin bakgrund i en partipolitisk uppgörelse mellan centerpartiet, kristdemokraterna, 

socialdemokraterna och moderaterna. Den nya formuleringen ansågs bättre passa ihop med att 

Sverige utformar sin säkerhetspolitik i samverkan med andra stater. Den största skillnaden 

med det nya uttrycket är att det inte på något sätt beskriver hur Sverige bör förhålla sig i en 

krigssituation, utan bara helt sakligt beskriver Sveriges förhållningssätt. Enligt denna nya 

                                                 
90 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GL0965&bet=1997/98:65 – 2008-12-20. 
91 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GN0963&bet=1999/2000:63 – 2008-12-20. 
92 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2000/01:62 – 2008-12-22. 
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formulering förpassas i princip svensk neutralitet till en förgången tid.93 Fortfarande har 

Sverige dock handlingsfrihet i fråga om krigssituationer. I strikt mening har detta nya uttal 

gjort svensk neutralitetspolitik mer flexibel.  

När den nya formuleringen ”Sverige är militärt alliansfritt” används för första gången i en 

utrikesdeklaration 2001, framhävs bland annat att den svenska säkerhetspolitiken främst syftar 

till att säkerställa fred och säkerhet för landet. Det bästa sättet att avvärja hot mot fred och 

svensk säkerhet är i gemenskap och samverkan med andra länder. Globalt görs detta bäst 

genom att stödja FN. EU är mer att betrakta som en gemenskap med syftet att bevara fred i 

Europa. Gällande terrordåden den 11 september 2001 talar utrikesministern om ett sårbart 

öppet samhälle där alla kan drabbas. Därför måste Sverige och EU delta med kraft i kampen 

mot internationell terrorism och hur både Sverige och EU i sitt tidigare arbete brustit i detta 

avseende.94  

I 2002 års utrikesdeklaration lyfts i fråga om neutralitets- och säkerhetspolitik framför allt nya 

hot fram, vilka inte kan hanteras enbart genom militär kraft och nationellt enskilt handlande. 

Främst av hoten befinner sig terrorism, vilket är en central fråga. Utrikesministern menar att 

terrorism måste hanteras genom EU i närområdet, samt genom FN globalt.95 

År 2003 fortsätter i samma anda som året innan. Trots att Sverige är fortsatt militärt 

alliansfritt måste de engagera sig för att stärka den europeiska säkerhets- och 

försvarspolitiken. Den nya utrikesministern 2003/2004, Laila Freivalds (s), ser inte något 

problem i detta.96 

2005/2006 behandlas och talas det om möjligt än mindre om den militära alliansfriheten. 

Uttalat är den dessutom utformad på ett sätt den inte varit förut. Såhär uttalas den av Laila 

Freivalds:  

”Sveriges säkerhetspolitik är trygg, aktiv och solidarisk och vilar på den 

militära alliansfrihetens grund.”97 

                                                 
93 Bjereld, 2008: s 324f. 
94 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GP0968&bet=2001/02:68 - 2008-12-22. 
95 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GQ0956&bet=2002/03:56 - 2008-12-22. 
96 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GR0967&bet=2003/04:67 - 2008-12-22. 
97 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GT0973&bet=2005/06:73 - 2008-12-22. 
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Däremot märks även år 2005 ett mera framgående tal om att det internationella samarbetet 

fortsatt bör ökas. Regeringen talar för ett ökat deltagande i internationella insatser och att EU 

bör stärkas som global utrikes- och säkerhetspolitisk aktör, för att EU:s säkerhetspolitiska 

agerande i förlängningen stärker svensk säkerhet.98  

När Carl Bildt (m) övertog utrikesministerposten 2007 intog Sverige en något förändrad roll i 

sin syn på den svenska neutralitetspolitiken. Precis som tidigare fortsatte Sverige på den 

inslagna vägen, syftande till att Sverige är militärt alliansfritt och att Sveriges säkerhet i 

framtiden bygger på samverkan och gemenskap med andra länder. Carl Bildt menar att detta 

sätt att se på den svenska neutralitets- och alliansfrihet Sverige bedriver är grundstenar. Dock 

befinner sig Sverige och Europa sedan början av 1990-talet i ett nytt utrikes- och 

säkerhetspolitiskt skede tillsammans med nya utmaningar inom den globala utvecklingen.99 

Bildt talar vidare om att Sverige i och med medlemskapet i EU har brutit upp med den 

neutralitetspolitik landet följt sedan 1812.100 Den neutralitetspolitik Sverige följt innan 1990-

talet syftade främst till att hålla Sverige utanför storkrig. Bildt menar i 2006/2007 års 

utrikesdeklaration att denna neutralitetspolitik tjänade Sverige väl, men i samband med 

Sovjetunionens fall bildades en allt starkare europeisk integration. Dessa händelser har lett till 

en i grunden ny situation.101  

För Sveriges del var det en viktig uppgift att genom EU verka för ett starkare internationellt 

samarbete för att på så vis också verka för fred och demokratisk frihet i ”vår del av världen”. 

Idag (2006/2007) är denna uppgift än mer viktig. För att göra unionen till en stark kraft inom 

fredens och frihetens tjänst måste det europeiska samarbetet stärkas. Med hänsyn till 

ovanstående nya infallsvinklar menar Bildt att Sverige i det europeiska samarbetet ska tillhöra 

kärnan. Därför intar samarbetet inom den europeiska unionen en särställning i svensk utrikes- 

och säkerhetspolitik.102 

Sverige är militärt alliansfritt. Så lyder den fortsatta motiveringen av förd neutralitetspolitik 

under 2007/2008. Dock uttrycks det som självklart att den framtida säkerheten bygger på 

                                                 
98 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GT0973&bet=2005/06:73 - 2008-12-22. 
99 http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GU0960&bet=2006/07:60 - 2008-12-25. 
100 Not: Huruvida 1812 är det år då Sverige började använda sin neutralitetspolitik går inte att styrka i de texter 
jag läst.  
101 http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GU0960&bet=2006/07:60 - 2008-12-25. 
102 http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GU0960&bet=2006/07:60 - 2008-12-25. 
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samverkan och gemenskap med andra länder. Den säkerhetspolitiska utvecklingen ska ske i 

nationellt samförstånd. Om ett angrepp, eller en katastrof, inträffar mot något nordiskt land 

eller någon av EU:s medlemsstater menar Bildt att Sverige inte kommer att stå passiva. 

Genom denna försäkran menar utrikesministern att en förväntan kommer att ligga på nordiska 

länder och EU-länder att handla på samma vis om något liknande skulle drabba Sverige.103  

 

                                                 
103 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2007/08:63 - 2009-01-02. 
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9. Analys 

I min analys kommer jag att koppla resultatredovisningen till lämplighetslogik och 

konsekvenslogik för att utkristallisera vilka argument det går att koppla till vilken av de båda 

logikerna.  Under de två logikerna kommer jag att placera in de uttalanden, eller ageranden 

vilka går att länka samman med respektive logik utifrån de kriterier jag angivit. Förutom de 

båda logikerna kommer jag i analysen att analysera frågeställningar och de viktiga aspekter 

från resultatredovisning det är nödvändigt att belysa. Min resultatredovisning var uppbyggd 

runt tre stycken perioder mellan år 1990-2008. Även analysdelen kommer att vara uppbyggd i 

form av dessa tre perioder.  

9.1 Neutralitetspolitik kopplat till frågeställningar och teori 1990-1995 

– Vilka specifika händelser har varit grundläggande för en förändrad svensk 

neutralitetspolitik?  

Den utan tvekan mest centrala händelsen under 1990-1995 var det kalla krigets slut och 

Sovjetunionens sönderfall. Att kalla kriget tog slut innebar framför allt att det största svenska 

närstående hotet om ett slut på fred försvann. Sverige kunde efter att Sovjetunionen fallit 

sönder börja utforma sin säkerhets- och neutralitetspolitik på ett nytt sätt.  

– Bryter Sverige mot sitt neutralitetspolitiska tänkande genom att vara en del av Gusp och 

ESFP?  

Enligt vad det går att uttyda ur de svenska utrikesdeklarationerna bryter Sverige inte mot det 

neutralitetspolitiska tänkandet genom att vara en del av Gusp. Sveriges neutralitetspolitiska 

ståndpunkter har utformats på ett sådant sätt att stor frihet råder i det utrikespolitiska 

agerandet. Gusp innebär inte att Sverige är indragna i en europeisk försvarsallians, utan bör 

ses som ett möjligt försvarssamarbete för de länder vilka önskar att ha ett försvarssamarbete. 

Sverige behöver med andra ord inte delta i ett samarbete vilket anses strida mot svenska 

neutralitetsideal. 

När det kalla kriget tog slut började den neutrala rollen ifrågasättas. Ur ett konsekvenslogiskt 

perspektiv vände Sverige därmed kappan efter vinden och försökte på så vis sätta sig själva i 

ett så bra utgångsläge som möjligt. Tilläggas ska dock att Sverige på ett ökat sätt ville värna 

om de nyblivna demokratiska staterna i Baltikum. Med andra ord innebar en mer fri 
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neutralitetspolitik att Sverige framför allt ville bistå andra länder. Målet med en mer fri 

neutralitetspolitik kan förutom ovanstående vara att ett säkrare Europa bildas. I detta fall rör 

det sig mer om ett lämplighetslogiskt handlande. Det framgår dock i utrikesdeklarationerna att 

Sverige självt avgör vilka beslut det går att förena med neutralitetspolitiken. Detta kan å sin 

sida ses som ett konsekvenslogiskt handlande.  

9.2 Neutralitetspolitik kopplat till frågeställningar och teori 1995-2001 

Den stora händelse, vilken kom att påverka Sveriges neutralitetspolitiska inriktning mellan 

åren 1995-2001 var inträdet i EU 1995. Med ett nytt medlemskap i sammanslutningen har 

flertalet av alla svenska politikområden påverkats på olika sätt. Inte minst har det för Sverige 

handlat om en väg på vilken det neutralitetspolitiska tänkandet inte har tappat allt innehåll. 

Vägen har varit kantad av ställningstaganden för att undvika att till exempel undergräva den 

militära alliansfriheten. Ett medel Sverige tillämpat för att göra medlemskapet 

neutralitetspolitiskt möjligt är att de neutralitetspolitiska uttalandena om militär alliansfrihet 

har omformulerats. 

Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén talar om att en europeisk säkerhetsstruktur har börjat 

växa fram. Detta kan hänvisas som ett lämplighetslogiskt uttalande, då utrikesministern gör 

gällande att det viktiga är att öka de fredliga möjligheterna. Att Sverige bör vara militärt 

alliansfria kan också kopplas till lämplighetslogiken, då säkerhetspolitisk stabilitet i Europa 

kräver att det svenska handlandet är förutsägbart. 

Framförallt två saker går under perioden 1995-2001 att koppla till konsekvenslogiken. För det 

första påpekas att FN har ett övergripande ansvar för internationell säkerhet och fred. Varför 

denna aspekt knyts till ett konsekvenslogiskt resonemang är för att det ses som själviskt av 

Sverige att utkräva ansvar av en organisation i vilken Sverige inte är medlem. En andra 

konsekvenslogisk inriktning är att inga invasionsföretag anses vara möjliga att genomföra mot 

Sverige inom en 10-års period. Genom detta kan Sverige ha en oklar bild av vilken 

neutralitetspolitisk approach de ska använda sig av.  

Gällande den övergripande europeiseringsteorin står det klart att Sverige sedan medlemskapet 

i EU har blivit och är väldigt påverkade. Dock har Sverige fortfarande den grundläggande 

kontrollen över beslut rörande neutralitets- och säkerhetspolitik. EU kan inte tvinga Sverige 

att agera med militär i händelse av konflikter med andra länder. Däremot är Sverige bundna 
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till det nyskapade NBG. NBG är dock att anse som en konfliktlösande enhet och ska med 

andra ord inte vara militärt stridande mer än vid behov för att skydda civilbefolkning eller i 

självförsvar. 

Gällande solidaritetsklausulen i avtalet från 1993, vilken innebär att i det fall en EU-

medlemsstat blir utsatt för väpnat angrepp, måste övriga EU-länder stödja det utsatta landet 

med tillgängliga medel. Då Sverige numera har en uttryckt förändrad syn på sin neutralitet 

och dessutom har uttalat att Sverige inte kommer att stå passiva vid ett potentiellt angrepp, 

strider inte heller solidaritetsklausulen i egentlig mening mot svenska principer.      

9.3 Neutralitetspolitik kopplat till frågeställningar och teori 2001-2008 

Vad det går att beskriva som den tredje omdaningen inom svensk neutralitetspolitik och 

säkerhetspolitiskt tänkande var efter terrorattacken den 11 september 2001 i New York. Efter 

den händelsen fick framförallt den svenska säkerhetspolitiken en ny inriktning att ta hänsyn 

till med hot, inte riktade främst från andra länder, utan från politiska extremgrupper. I 

utrikesdeklarationen från 2001 ersattes uttrycket ”Sveriges militära alliansfrihet, syftande till 

att vi ska kunna stå neutrala i händelse av krig i vårt närområde, består” med orden ”Sverige 

är militärt alliansfritt”. Denna omformulering gjordes enligt Anna Lindh för att skapa en 

diskussion om den svenska neutraliteten, fast den militära alliansfriheten skulle bestå. 

Egentligen ges Sverige med den nya formuleringen större handlingsfrihet att samarbeta med 

andra länder i frågor rörande säkerhetspolitiken, vilket efter den 11 september blivit en 

nödvändighet. 

Ur ett konsekvenslogiskt perspektiv finns framförallt två saker att diskutera under perioden 

2001-2008. Den första är att regeringen vill öka sitt deltagande i internationella insatser och 

att EU bör stärkas som global aktör. Detta ska framför allt ske för att EU:s säkerhetspolitiska 

agerande stärker svensk säkerhet. Ett andra uttalande rör att ”Sverige är militärt alliansfritt”. 

Framtida säkerhet bygger dock enligt utrikesminister Bildt på samverkan och gemenskap med 

andra länder. Carl Bildt talar om att ifall ett angrepp riktas mot ett EU-land, eller en nordisk 

stat, kommer Sverige inte stå passiva. Detsamma förväntas av dessa länder om Sverige utsätts 

för angrepp. 

Rörande lämplighetslogiska resonemang kan tre stycken separata saker utläsas under perioden 

2001-2008. Den första rör att Sverige efter 11 septemberattacken måste delta i kraft i kampen 
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mot terrorism. Ett andra lämplighetslogiskt uttalande är att Sverige, trots sin militära 

alliansfrihet, måste engagera sig för att stärka den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. 

En tredje sak att ta upp med lämplighetslogiskt innehåll är att det för svensk del är viktigt att 

verka genom EU för att verka för fred och demokratisk frihet. 

Gällande motiv, i den motivanalys som genomförts, för Sverige att förändra sin 

neutralitetspolitiska hållning står det klart att ett mer omfattande mellanstatligt samarbete har 

blivit målet för att uppnå fred inom Sverige och runt om i världen. Internationellt samarbete 

ger i svenska ögon större genomslag för att uppnå detta mål.  
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10. Slutsatser 

Uppsatsen inleddes med fyra stycken frågeställningar: 

• Vilka specifika händelser har varit grundläggande för en förändrad svensk 

neutralitetspolitik?  

• Är det möjligt att koppla de kausala mekanismerna lämplighetslogik och 

konsekvenslogik till en förändrad svensk neutralitetspolitik och i så fall vilka 

argument kan passa in under vilken kausal mekanism?  

• Bryter Sverige mot sitt neutralitetspolitiska tänkande genom att vara en del av Gusp 

och ESFP?  

• Har den svenska säkerhetspolitiken i stora drag förändrats under tidsperioden 1990-

2008 och i så fall varför? 

Svensk neutralitetspolitik, neutralitet och militär alliansfrihet har mellan 1990-2008 

genomgått grundläggande förändringar i och med de nya utmaningar Sverige och Europa har 

ställts inför. Den stiltje kalla kriget innebar i handlingsfrihet byttes mot nya tankar, idéer och 

synsätt efter att Sovjetunionen föll samman. Inte minst har internationellt samarbete blivit ett 

väsentligt mycket större och viktigare inslag i den svenska utrikespolitiken. För att göra det 

internationella samarbetet möjligt har en grundläggande förändring inom neutralitets- och 

säkerhetspolitiken varit en förutsättning. Neutralitetspolitiken har med inbegripen neutralitet 

och militär alliansfrihet tilldelats en stor del flexibilitet av de styrande regeringarna under den 

behandlade tidsperioden. 

Gällande frågeställningen om vilka specifika händelser som har inverkat på en förändrad 

svensk neutralitetspolitik har inte helt oväntat mycket hänt vid och kring de händelser jag 

tidigare har tagit upp i resultatdelen. Den första händelsen var omkring 1990, då som tidigare 

nämnts, kalla kriget tog slut. Nya tongångar gjorde sig gällande i den svenska neutralitets- och 

säkerhetspolitiken i stort sett därför att det var först nu det fanns en möjlighet att reflektera 

över vad ett krig hade inneburit för svensk del. I kölvattnet av denna kris ville Sverige inte 

mista möjligheten att hjälpa till och forma nya demokratiska stater, främst i Baltikum, för att 

säkra östersjöområdet.  
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Den andra händelsen, vilken var svenskt medlemskap i EU, blev ytterligare ett steg mot ett 

mer integrerat Europa. Då svenska folket röstade för ett EU-medlemskap anser jag att det inte 

fanns någon annan väg för Sverige än att gå med i unionen. En förändrad neutralitetspolitik 

torde vara ett billigt, om än nödvändigt, pris att betala för både europeiskt och svenskt 

utvecklande. Dessutom är utsikterna och möjligheterna för fortsatt fred i Sverige rimligtvis 

större med hjälp av internationellt stöd och samarbete. 

En tredje grundläggande händelse var terroristattacken den 11 september 2001. Efter den 

händelsen har terrorism växt fram till ett mer egentligt militärt hot för Sverige än vad väpnade 

angrepp från stater är. Det säkerhetspolitiska tänkandet har blivit ett annat då hot av denna typ 

är svårare att förutse. En av många effekter terroristattacker har medfört är att tvinga länder 

till snabb integrering och ett utökat mellanstatligt samarbete. I och runtomkring Europa har 

detta också blivit fallet. Efter 11 septemberattacken valde Sverige att ersätta sitt gamla 

neutralitetspolitiska uttryck med orden ”Sverige är militärt alliansfritt”. Jag anser att det nya 

uttrycket blev en följd av en ökad tro på terrorism som det egentliga närstående hotet. Ulf 

Bjereld ansåg att den nya formuleringen bättre passar ihop med hur Sverige utformar sin 

säkerhetspolitik tillsammans med andra stater. Samtidigt anser jag att Sverige har skaffat sig 

en mer flexibel väg att röra sig på. 

Vad gäller Gusp och ESFP och ifall Sverige bryter mot sitt neutralitetspolitiska tänkande 

anser jag inte att Sverige bryter mot detta. Gusp innebär inte en europeisk försvarsallians. 

Snarare är det frågan om ett möjligt försvarssamarbete för de länder med viljan att ha ett 

militärt samarbete. Dock innebär Gusp i första hand att länder samordnar sin utrikespolitik. 

Inte heller ESFP strider mot det svenska idealet då det snarare är frågan om en 

konfliktlösande än en strikt militär konstruktion. Vilket tidigare diskuteras är dessutom 

”konstruktivt avstående” en möjlighet för länder vilka inte vill stå bakom ett beslut, utan vill 

hålla sig utanför. Det konstruktiva avståendet ger Sverige ytterligare en möjlighet att hålla sig 

utanför insatser vilka annars skulle kunna äventyra den militära alliansfriheten. 

En annan av forskningsfrågorna var om den svenska säkerhetspolitiken har förändrats mellan 

1990-2008 och i så fall varför. Svensk säkerhetspolitik har enkelt uttryckt förändrats från att 

under en lång period varit koncentrerad till kalla krigets utveckling nu blivit mer inriktad på 

att främja internationellt samarbete och genom detta förebygga möjliga hot. Terrorism, men 

också miljöhot och andra tidigare relativt lugna områden har efter det kalla kriget fått högre 
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prioritet. På min fråga om varför det har skett en förändring går detta att sammanfatta genom 

att en förändrad säkerhetspolitik har varit en nödvändighet i det nya mellanstatligt baserade 

arbetet som nu råder i Europa. 

Den sista av frågeställningarna rörde de kausala mekanismerna lämplighetslogik och 

konsekvenslogik och om eller hur dessa kan kopplas samman med svensk neutralitetspolitik. 

Lämplighetslogiken innefattar att aktören iklär sig olika identiteter beroende på situationen, 

vilket är fallet med Sverige. Från att ha hävdat sig strikt neutrala i krigssituationer har den 

svenska identiteten gått mot att bli en mer tydligt samarbetande part i det internationella 

samarbetet. Sverige har nu en tydlig identitet i vilken det ingår att föra fram krav på andra 

nationella parter och att hjälpa till i oros- och krigshärdar. Jag anser att detta har hjälpt 

Sverige att få en tydligare och mer trovärdig identitet. Att Sverige har förändrat sin 

neutralitetspolitiska hållning skänker än mer trovärdighet åt Sverige från andra länder, i den 

meningen att Sverige vill verka för ett bättre klimat i världen och inte ser enbart till sina egna 

intressen.    

Gällande de båda logikerna, lämplighets- och konsekvenslogik finner jag det mycket möjligt 

att koppla de båda till Sveriges förändrade neutralitetspolitik. Det går dock inte att säga att 

Sverige och de styrande i fråga om neutralitets- och säkerhetspolitik har handlat efter ett strikt 

konsekvenslogiskt tänkande, eller efter ett strikt lämplighetslogiskt tänkande. Snarare har 

efterforskningarna visat att de två logikerna kan kopplas samman med olika resonemang 

under olika skeenden.  

Syftet med detta arbete var att jämföra hur den svenska traditionella neutralitetspolitiken 

(alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig) har förändrats mellan åren 1990-2008, 

särskilt med tanke på det svenska inträdet i EU. I resultatredovisningen har jag påvisat att 

stora förändringar har skett. Sverige strävar efter att utveckla inte bara sig självt som land, 

utan försöker hela tiden att verka för fred och frihet i Europa och Världen. Genom att hålla sig 

strikt neutrala hade detta varit en omöjlighet. Därför har ett förändrat neutralitetspolitiskt 

tänkande varit en förutsättning och nödvändighet. 

 

Min problemformulering lydde: Har svensk neutralitetspolitik förändrats mellan åren 

1990-2008 och vad kan i så fall förklara denna förändring? 
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Av undersökningen kan slutsatser dras om att Sverige har genomgått stora förändringar 

gällande neutralitetspolitiken. Den stora förklarande faktorn till detta påstående har sitt 

ursprung i det allt större mellanstatliga samarbetet i världen, vilket tål att upprepas ännu en 

gång. I stor grad har EU bidragit till ett samarbete mellan staterna, vilket inte hade gått 

samman med det ursprungliga svenska uttrycket ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i 

krig”.  

 I början av arbetet plockades en hypotes fram vilken löd: Sverige har under perioden 1990-

2008 förändrat sin neutralitetspolitiska hållning. Hypotesen fick stöd i det fall 

utrikesdeklarationerna pekade på en förändrad hållning till exempel genom en förändring av 

uttrycket ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”. Jag anser att min hypotes får 

stöd. Sverige har förändrat sin neutralitetspolitiska hållning under den tidsperiod jag har 

undersökt. Förändringen kan bland annat påvisas genom de förändrade uttrycken över tid 

mellan 1990-2008: 

• ”Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig” 

• ”Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i 

händelse av krig i vårt närområde består”. 

• ”Sverige är militärt alliansfritt”. 

• ”Sveriges säkerhetspolitik är trygg, aktiv och solidarisk och vilar på den militära 

alliansfrihetens grund.” 

Jag anser att Sveriges motiv för att förändra sin neutralitetspolitiska hållning har varit behovet 

av ett mer omfattande mellanstatligt samarbete för att verka för fred i världen, samtidigt som 

militära hot mot Sverige i sig har blivit mer och mer avlägsna. Dessa motiv kan endast uppnås 

genom en mer flexibel neutralitetspolitisk hållning. I de punktade exemplen ovan kan det 

utläsas att Sverige för varje ny formulering av alliansfriheten har skapat en mer flexibel grund 

att stå på. 

Vad det går att utläsa övergripande av den undersökning och det arbete jag har genomfört står 

det klart att svensk neutralitetspolitik har genomgått en grundläggande förändring. Från att ha 

varit en stat med en strikt neutral och militärt alliansfri hållning, har Sverige intagit en 
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ställning vilken mer och mer inriktar sig på mellanstatligt samarbete. Inte minst genom EU 

har det mellanstatliga samarbetet blivit en synlig verklighet.  

Med stöd av min undersökning bryter inte Sverige mot några av sina grundläggande 

värderingar när det nu främst gäller en uttalad vilja att stå militärt alliansfria. Inte heller går 

det att säga att Sverige någon gång under 1990-2008 har brutit mot ett uttalat neutralt 

ställningstagande eller en militär alliansfrihet. Genom en gradvis förändrad neutralitetspolitik 

över åren går de neutralitetspolitiska uttalandena utrikesministrarna gjort, samman med de 

åtaganden Sverige gör. Sverige är fortfarande militärt alliansfritt, trots inblandning i Gusp, 

ESFP och NBG. Ett flexibelt neutralitets- och säkerhetspolitiskt tänkande och agerande har 

tillsammans med en djupare europeisk integration och ett djupare mellanstatligt samarbete 

gjort Sveriges möjligheter att verka för fred och frihet större.  
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Hämtat 2008-12-18 

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 1995/96: 55 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1995/96:55  

Hämtat 2008-12-19 

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 1996/97: 64 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GK0964&bet=1996/97:64  

Hämtat 2008-12-20 

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 1997/98: 65 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GL0965&bet=1997/98:65 

Hämtat 2008-12-20 

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 1999/00: 63 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GN0963&bet=1999/2000:63  

Hämtat 2008-12-20  

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 2000/01: 62 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2000/01:62  

Hämtat 2008-12-22 

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 2001/02: 68 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GP0968&bet=2001/02:68  

Hämtat 2008-12-22  

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 2002/03: 56 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GQ0956&bet=2002/03:56  

Hämtat 2008-12-22  

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 2003/04: 67 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GR0967&bet=2003/04:67  
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Hämtat 2008-12-22   

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 2005/06: 73 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GT0973&bet=2005/06:73  

Hämtat 2008-12-22 

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 2006/07: 60 

http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GU0960&bet=2006/07:60  

Hämtat 2008-12-25 

Sveriges Riksdag.  Kammarens protokoll. 2007/08: 63 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2007/08:63  

Hämtat 2009-01-02 

 


