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1 INLEDNING 
 

Det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrades drastiskt i början av 1990-talet då östblocket 

rasade samman och i och med det tog det kalla kriget slut. Hela Europa började få en mer 

optimistiskt syn på framtiden samtidigt som Sverige del ansökte om ett EU-medlemskap. I 

och med att Sverige gick med i EU den 1 januari 1995 blev landet automatiskt en del av 

gemenskap som kan ha bidragit till att synen på alliansfriheten förändrades något. Inom den 

politiska ledningen blev diskussionen om den fortsatta svenska alliansfria och neutrala 

utrikespolitiken allt mer intensiv inför EU-inträdet. Ett uttalande som illustrerar detta är 

nedanstående citat taget ur då tidens oppositionella socialdemokraters motion i riksdagen i 

januari 1994 då Ingvar Carlsson med flera påstod att:  

Även Sveriges möjligheter att gardera sig inför en långsiktigt rysk 

upprustning måste bedömas som goda, inte minst om vårt land under 

de närmaste åren blir medlem av Europeiska unionen. Sveriges 

militära alliansfrihet består vid ett EU-medlemskap […] Ett svenskt 

EU-medlemskap får även andra gynnsamma effekter på vårt 

säkerhetspolitiska läge. Försvarsministern [Anders Björck, 

Moderaterna] har tyvärr vid upprepade tillfällen i utlandet gjort 

säkerhetspolitiska uttalanden som skapat osäkerhet kring vår 

försvarspolitik[…]Hans favorituttryck har varit att den svenska 

neutraliteten var skriven på stentavlor och de stentavlorna är nu 

krossade. 1 

Den intensiva rustningen från Rysslands sida de senaste åren samt dess allt mer aggressiva 

utrikespolitik, framförallt mot länder i sin närmaste omgivning, har blivit en bidragande faktor 

till att vissa politiska partier allt oftare lyfter frågan om ett framtida NATO-medlemskap för 

Sverige. 

  

                                                           
1 Riksdagen, Motion 1993/94:Fö201.        
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Mitt syfte med det här arbetet är att undersöka de mest använda argumenten för att Sverige 

ska ge upp respektive behålla sin officiellt alliansfria och neutrala säkerhetspolitik. Med tanke 

på att Sverige med stor framgång klarat sig förhållandevis bra under två världskrig samt det 

kalla kriget, tack vare just denna politik, är det intressant att se om och i så fall hur mycket 

den svenska politiska debatten har ändrats de senaste decennierna. Genom att studera 

riksdagstryck från 1991–1994 respektive 2014–2015 och jämföra Sveriges två största 

politiska partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, ska jag försöka få svar på om och i så 

fall i hur stor utsträckning just dessa två partiers syn på alliansfriheten förändrats inom loppet 

av ca 25 år. 

 

Mina frågor blir följande: 

1. Vilka är de huvudargument Socialdemokraterna och Moderaterna har för sin politik 

för respektive emot alliansfriheten? 

2. Har Sveriges EU-medlemskap haft någon betydelse för att det idag i allt större 

utsträckning från vissa håll förespråkas en idé om att ge upp alliansfriheten?  

3. I hur stor utsträckning har Socialdemokraternas och Moderaternas syn på alliansfrihet 

förändrats med tiden? 

 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 
 

När det gäller den tidigare forskningen om svensk alliansfrihet och neutralitet har följande 

böcker mest beröringspunkter med tematiken jag skriver om.  

Det som historikern Wilhelm Agrell gör i sin bok Det säkra landet? är att mycket skickligt 

dra paralleller mellan Sveriges säkerhetspolitik, det vill säga de politiska beslut som togs och 

direkt styrde landets framtida riktning, och det som hände i omvärlden där särskilt fokus 

hamnade på vår närmaste omgivning i Europa. Studien har sin utgångspunkt från 

mellankrigstiden och följer kronologiskt utvecklingen ända fram tills nu. Den svenska 

alliansfriheten och neutraliteten, som en viktig del av landets säkerhets- och utrikespolitik, 

blir därför en mycket central del av Agrells bok. Det allt mer spända läget mellan 
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stormakterna under kalla kriget bidrog till att den svenska politiska ledningen strävade efter 

att försäkra stabilitet i Norden det vill säga att regionen inte skulle dras in i en eventuell 

stormaktskonflikt.  

Resultat av detta blev försök att skapa ett nordiskt försvarsförbund, ett initiativ som hade 

tagits från svenskt håll trots att alliansfrihet fortfarande hade mycket starkt stöd, särskilt hos 

Socialdemokraterna. I och med att Sverige mötte andra världskrigets slut med ett 

förhållandevis mycket starkt uppbyggt försvar ansågs att ett skandinaviskt försvarsförbund 

skulle bidra till att Norden inte skulle dras in i det allt mer spända läget mellan Sovjet och 

västmakterna. Det skandinaviska försvarsförbundet blev aldrig av eftersom först Norge och 

sedan även Danmark valde att istället ingå i den nybildade USA-ledda alliansen NATO. När 

det gäller Finland så blev dess möjligheter att ingå i försvarsförbundet minimala i och med att 

landet tvingades ingå i en så kallad vänskaps-, samarbets- och biståndspakt med 

Sovjetunionen. Sverige valde istället att fortsätta följa den tidigare alliansfria linjen trots 

påtryckningar från USA:s sida att gå med i NATO. Men detta beslut var inte utan 

konsekvenser och dessa återspeglade sig i framförallt USA:s vägran att bidra med militär 

hjälp till Sverige. Men denna spänning länderna emellan var inte långvarig tack vare 

framförallt att USA insåg att Sveriges geostrategiska läge spelade en viktig roll för försvaret 

av NATO:s ställningar i Skandinavien.2  

Enligt Agrell var Sovjetunionen det största hotet mot Sverige vid ett eventuellt nytt storkrig 

och den svenska politiska ledningen var medveten om att landet inte hade någon större chans 

att försvara sig mot ett storskaligt ryskt anfall.3 Därför var den så kallade marginaldoktrinen 

en viktig del av den svenska försvarsstrategin. Marginaldoktrinen är någonting som nämns i 

boken Sveriges säkerhet och världens fred som är skriven av Ulf Bjereld et al. Enligt boken 

utgick denna ifrån att om Sverige skulle bli inblandat i ett krig skulle det handla om 

storskaligt krig där stormakterna skulle använda största delen av sina militära resurser mot 

varandra vilket skulle gjort att Sveriges chanser att kunna försvara sig ökade. Men för att 

kunna försvara sin suveränitet samt ha möjlighet att förbli neutralt i händelse av krig krävs 

även ett starkt försvar och Sveriges försvar under det kalla kriget var förhållandevis starkt.4 

Samtidigt räknade Sverige med NATO-ländernas hjälp och därför blev det svenska försvarets 

huvuduppgift att stå emot eventuellt anfall under de första månaderna innan hjälp utifrån kom. 

                                                           
2 Wilhelm Agrell, Det säkra landet?, Malmö 2016, sid. 33-37. 
3 Ibid, sid. 42. 
4 Ulf Bjereld, Alf W. Johansson & Karl Molin, Sveriges säkerhet och världens fred, Stockholm 2008, sid 36-37. 



8 

 

Ett annat resultat av samarbetet med NATO blev att Sverige från och med 1950-talets slut fick 

garantier från USA att landet skulle omfattas av USA:s så kallade ”kärnvapenparaply”. Detta 

innebar att landet fortfarande kunde föra sin neutralitetspolitik och utan att satsa på egna 

kärnvapen kunde räkna med att få skydd från USA:s kärnvapen.5 

Historikern Kent Zetterbergs bok Konsten att överleva behandlar den svenska 

säkerhetspolitikens grunder och strategier under de senaste 200 åren då Sverige lyckats 

undvika att bli indraget i krig. Zetterberg argumenterar att Sverige till stor del har gett upp sin 

neutralitetspolitik i och med sitt EU-medlemskap medan man behållit den militära 

alliansfriheten. Det författaren också lyfter fram är den svenska politiska förmågan att 

skickligt balansera utrikes- och säkerhetspolitiken på den internationella arenan där landet är 

tvunget att föra småstatspolitik. 6  

Alliansfrihet i fred blev från början av 1950-talet den grund på vilken den svenska 

säkerhetspolitiken vilade men detta gällde så länge landet inte blev direkt hotat eller anfallet 

utifrån. För att säkra suveräniteten vid ett eventuellt anfall var Sverige beroende av militär 

hjälp utifrån, det vill säga från västmakterna. För att kunna ta emot eventuell hjälp gjordes en 

rad hemliga förberedelser som, i fall att de blev kända för allmänheten, med största 

sannolikhet skulle gjort att den svenska neutralitetspolitiken blivit mycket mindre trovärdig i 

omvärldens ögon.7 

Dessa förberedelser ingick i den tredje punkten som utgjorde grund för Sveriges 

säkerhetspolitik under hela 1900-talet enligt Zetterberg. Denna punkt kallar han för nationell 

säkerhet/svensk överlevnad. Övriga två punkter i hans resonemang är internationell 

säkerhet/kollektiv säkerhet, respektive regional säkerhet/nordisk säkerhet.8 I och med denna 

klassificering kan det sägas att det aldrig realiserade projektet med ett skandinaviskt 

försvarsförbund var en del av punkt nummer tre, det vill säga regional säkerhet.  

Den dolda alliansen av journalisten Mikael Holmström innehåller information om mängder 

av konspirationer och hemliga dokument som först på senare år har kommit ut i ljuset och 

som handlar om Sveriges hemliga samarbete med NATO sedan kalla krigets början. Det 

handlar om ett dubbelspel, enligt författaren, då den svenska politiska ledningen förde en sorts 

                                                           
5 Agrell 2016, sid. 44. 
6 Kent Zetterberg, Konsten att överleva – studier i Sveriges försvar, strategi och säkerhetspolitik under 200 år, 
Stockholm 2007, sid. 252. 
7 Agrell 2016, sid. 39-40. 
8 Zetterberg 2007, sid. 250. 
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politik offentligt, alltså politik som presenterades bland annat för det svenska folket, men 

samtidigt pågick hemliga kontakter och samarbete med NATO och västmakterna. Detta 

dubbelspel har fortsatt ända in i våra dagar och är, enligt Holmström, accepterat både inom 

den svenska politiska ledningen och NATO.  

Sveriges hemliga samarbete med NATO inleddes, enligt Mikael Holmström, i början av 

1950-talet trots att landet offentligt förde en neutralitets- och alliansfripolitik. Nedskjutning av 

det svenska spaningsplanet DC-3 från sovjetisk sida 1952 på internationellt vatten blev ytterst 

kontroversiellt och erkändes från ryskt håll först 1991. Från det svenska hållet dröjde det ännu 

längre och det var först så sent som på 2000-talet som regeringen erkände att det var ett 

spaningsplan som i samarbete med Storbritannien spionerade på sovjetiska flottövningar.9 

I boken Neutralitetens uppgång och fall lyfter Ove Bring, professor i internationell rätt, bland 

annat det dilemma som uppkom under första halvan av 1990 inom Sveriges politiska ledning 

med dåvarande statsminister Ingvar Carlsson i spetsen. Det gällde framförallt problematiken 

om svensk neutralitetspolitik var förenlig med ett framtida medlemskap i EG. Efter en 

turbulent politisk debatt bestämde den politiska ledningen att lämna in Sveriges ansökan då 

man kommit fram till att ett eventuellt svenskt EG-medlemskap inte rubbade landets 

neutralitetspolitik. I och med Maastricht fördraget som undertecknades i början av 1992, då 

EG omvandlades till EU, fick gemenskapen mycket större befogenhet. En följd av detta blev 

bland annat planer på gemensam utrikes- och säkerhetspolitik på sikt, vilket enligt Bring, 

minskat Sveriges möjligheter att bibehålla sin neutralitetspolitik.10  

Vidare skriver Ove Bring bland annat att det kalla krigets slut innebar en stor förändring för 

de neutrala ländernas utrikes- och säkerhetspolitik med tanke på att den tidigare hotbilden från 

de två stormakterna succesivt försvann. Istället började dessa neutrala länder, enligt honom, 

handskas med ett annat problem och detta var en risk att hamna utanför den internationella 

säkerhetspolitiken. För att möta de nya hoten mot säkerheten i form av bland annat terrorism 

och organiserad brottslighet krävdes ett större internationellt samarbete. För Sveriges del 

innebar detta att alliansfrihet blev framförallt av militär karaktär medan på det politiska planet 

blev landet medlem i en allians - EU. Som en del av sin alliansfripolitik samarbetade Sverige 

på den internationella säkerhetsscenen aktivt med andra länder och medverkade i en rad 

fredsbevarande operationer runt om i världen. En del av dessa var under direkt ledning av 

                                                           
9 Mikael Holmström, Den dolda alliansen, Stockholm 2011, sid. 53-54. 
10 Ove Bring, Neutralitetens uppgång och fall – eller den gemensamma säkerhetens historia, Stockholm 2008, 
sid. 235 – 236. 
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NATO och detta ansågs inte vara problematiskt så länge dessa gjordes på uppdrag av FN. 

Samtidigt blev den neutrala politiken, enligt Bring, svårare att fullfölja och detta kan ses i 

bland annat regeringens försvarsproposition från 2004 från vilken framstod att Sverige med 

största sannolikhet inte skulle förhålla sig neutralt vid händelse av att en EU-stat skulle 

drabbas av en väpnad attack. Det ska dock tilläggas att detta inte behöver betyda att landet 

skulle i första hand visa sin solidaritet i form av militär hjälp. När det gället samarbete med 

NATO fick de potentiella medlemsstaterna samt de alliansfria länderna möjlighet at fördjupa 

detta genom Partnerskap för fred - PFF som Sverige anslöt sig till 1994. Sveriges samarbete 

med NATO resulterade i bland annat att landet anpassade sin militär allt mer till de normer 

som gäller inom försvarsalliansen samtidigt som två tredjedelar av den svenska utlandsstyrkan 

stod under NATO:s ledning fram till 2006.11    

Statsvetaren Jacob Westberg skriver i sin bok Svensk neutralitetspolitik att den svenska 

neutralitetspolitikens förändring som startade efter det kalla krigets slut blev av större 

omfattning än vad dåtidens socialdemokrater var beredda att gå med på. Samtidigt har denna 

process tagit längre tid än vad dess borgerliga förespråkare hade hoppats på. Vidare skriver 

Westberg att neutraliteten till skillnad från tidigare, då denna riktning var den enda vägen, 

blivit en möjlig väg. Likt Bring anser Westberg att alliansfriheten å sin sida begränsades till 

det militära. Vidare är det enligt honom det enda som har blivit kvar av den neutralitetspolitik 

som förts under kalla kriget i princip det att Sverige begränsat sitt NATO samarbete till PFF 

samt att landet enbart medverkar i de internationella säkerhetsoperationerna som förs under 

FN-mandat.12  

När det gäller tidigare forskning om Sveriges alliansfrihet och neutralitet är den ganska 

utbredd. Även om de senaste decenniernas utveckling inom detta område är utforskad i 

ganska stor utsträckning är det framförallt perioden under det kalla kriget och ännu tidigare 

som tillgänglig historisk forskning främst behandlar. Det som jag kommer att lägga fokus på i 

min uppsatts är framförallt de två största riksdagspartierna, Socialdemokraterna och 

Moderaterna, och deras ställning när det gäller svensk alliansfrihet och neutralitetspolitik 

under de senaste två decennierna, vilket den tidigare forskningen inte ägnar så mycket 

uppmärksamhet åt. I och med att min undersökning baseras på de två politiska partierna valde 

jag källor som består av riksdagstryck i form av debatter, motioner och interpellationer. På så 

sätt fick jag bättre insyn i Socialdemokraternas respektive Moderaternas ståndpunkter när det 

                                                           
11 Bring 2008, sid. 387-401. 
12 Jacob Westberg, Svensk neutralitetspolitik, Stockholm 2010, sid. 86-91. 
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gäller den svenska neutralitetspolitiken. Med det källmaterialet som jag har studerat fick jag 

mer förstahands information om respektive partis hållning eftersom deras åsikter framfördes 

på ett mer direkt sätt.   

 

1.3 KÄLLMATERIAL OCH KÄLLKRITIK  
 

Undersökningens källmaterial består av digitaliserade källor ur riksdagstryck i form av tolv 

riksdagsdebatter, tio motioner och två interpellationer som finns publicerade på riksdagens 

hemsida.13 När det gäller riksdagsdebatter handlar det om ganska stora dokument och det var 

inte så lätt alla gånger att hitta det underlag som var relevant för min undersökning. Även de 

debatter som blev direkt konsekvens av interpellationer var ganska omfattande medan 

motioner var oftast mindre dokument.  

Allt detta utgör en bra grund för undersökningen eftersom dessa återspeglar 

Socialdemokraternas respektive Moderaternas åsikter när det gäller svensk neutralitetspolitik 

det vill säga alliansfrihet och neutralitet. Det finns gott om källmaterial särskilt när det gäller 

den senare undersökningsperioden. Detta på grund av att frågorna kring neutralitetspolitiken 

blivit mer aktuella under det senaste decenniet medan dessa inte var särskilt 

uppmärksammade under den första halvan av 1990-talet beroende på den avspänning som då 

rådde. Jag valde dock att koncentrera mig på de dokument där respektive partis åsikter var 

representerade i större utsträckning samt där båda partierna debatterade och om möjligt 

argumenterade mot varandra. I många fall handlade det emellertid att man argumenterade mot 

något av de övriga politiska partierna och i sådana fall valde jag att ta med i undersökningen 

bara de dokument som jag ansåg bidrog till ökad trovärdighet. Källmaterialet som användes i 

undersökningens första del består av riksdagsdebatter och motioner medan jag i 

undersökningens andra del använde mig även av interpellationer. Detta på grund att jag inte 

lyckades hitta några relevanta interpellationer för undersökningens första tidsperiod. 

Den ton samt beslutsamhet i de aktuella frågorna som framgår ur källorna kan variera 

beroende på om respektive parti satt i regeringen eller tillhörde oppositionen. Med tanke på att 

både Moderaterna och Socialdemokraterna varit i båda positioner under de perioder som 

undersökningen behandlar kan det vara intressant att se i hur stor utsträckning deras åsikter 

                                                           
13 http://data.riksdagen.se/data/dokument/  

http://data.riksdagen.se/data/dokument/
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förts fram öppet under de olika skedena. Detta med tanke på att det parti som tillhör 

oppositionen ofta i sin kritik riktad mot regeringen brukar vara mer frispråkiga och direkta. Å 

andra sidan kan regeringspartiet verka mer återhållsamt, försiktigt och motvilligt till några 

större och/eller radikala förändringar. 

 

1.4 METOD, TEORI OCH AVGRÄNSNINGAR 
 

Undersökningen kommer att bestå av en kvalitativ empiriskt studie där jag kronologiskt 

kommer att studera källmaterialet. För att få en tydligare bild av Moderaternas respektive 

Socialdemokraternas inställning till ämnet kommer jag att med hjälp av tidigare forskning 

presentera den gällande situationen som föregick de tidsperioder min undersökning behandlar. 

Därefter ska jag jämföra respektive partis åsikter under 1990-talets första hälft med 

undersökningens senare del det vill säga 2014–2015 för att se om och i så fall hur dessa 

förändrats under tiden. Den hermeneutiska undersökningsmetoden kommer att användas för 

att på ett bättre sätt kunna förstå respektive partis ställningstaganden.14 Genom att noga välja 

samt undersöka källmaterialet kommer jag att få en bättre insyn i deras tankesätt samt förstå 

den förda politiken.    

De avgränsningar som gjorts är att undersökningen baseras på två begränsande tidsperioder 

samt på två av Sveriges största politiska partier. När det gäller de valda tidsperioderna anser 

jag att de är intressanta eftersom den första omfattar en tid då det rådde en avspänning efter 

det kalla krigets slut samtidigt som Sverige var på väg att bli medlem i EU medan den andra 

tidsperioden avser tiden då spänningen ute i Europa återigen ökat. Eftersom 

källmaterialutbudet, särskilt för den senaste perioden, är stort valde jag framförallt de källor 

där både Socialdemokraterna och Moderaterna var representerade och direkt debatterade med 

varandra.   

När det gäller den teoretiska utgångspunkten baseras denna på att den svenska utrikes- och 

säkerhetspolitiken påverkas till stor del av säkerhetspolitiska utvecklingen i vår närmaste 

omgivning. Detta på grund av att Sverige som en relativt liten stat berörs av förhållanden 

mellan stormakterna och i och med detta kan den förda säkerhetspolitiken bli ytterst känslig.15  

                                                           
14 Anders Florén & Henrik Ågren, Historiska undersökningar, Lund 2006, sid. 141-142. 
15 Zetterberg 2007, sid. 252. 
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Någonting som är viktigt att ha i åtanke är skillnaden mellan några centrala begrepp här, 

nämligen neutralitet, alliansfrihet och neutralitetspolitik. Därför kommer jag att använda mig 

av dessa begrepp i min empiriska undersökning. När det gäller det sistnämnda, 

neutralitetspolitik, är det ett begrepp som avser den politik landet för under fredstid i strävan 

att förbli neutralt i krigstid. De regler som en neutral stat måste följa för att kunna betraktas 

som sådan är föreskrivna i Haagkonventionen från 1907. Enligt denna måste en neutral stat 

bland annat förhålla sig helt opartiskt när det gäller alla stridande sidor i en konflikt.16 

Alliansfrihet är å sin sida en viktig del av neutralitetspolitiken under fredstid. Detta eftersom 

tillhörandet till en militärallians under fredstid omöjliggör neutralitet i krigstid.17 Det är 

viktigt att påpeka att svensk neutralitetspolitik skiljer sig från vissa andra neutrala stater som 

till exempel Schweiz och Österrike. Svensk neutralitet är av en mycket lösare form vilket ger 

större frihet så att landet på egen hand kan välja att ge upp sin neutralitet. Så är inte fallet med 

Österrike och Schweiz som är, genom sin internationella överenskommelse respektive sin 

grundlag, skyldiga att bli neutrala vid ett eventuellt krig.18 

 

   

1.5 UNDERSÖKNINGENS DISPOSITION 
 

Undersökningen är indelad i två delar, en för varje tidsperiod. Båda delarna inleds med en 

kortare bakgrund i vilken jag, med hjälp av tidigare forskning inom mitt forskningsområde, 

presenterar den situation som föregick den aktuella forskningsperioden.  

 

 

  

                                                           
16 Per Cramér, Neutralitetsbegreppet, Stockholm 1989, sid. 19-21. 
17 Bjereld, Johansson & Molin 2008, sid. 23-24. 
18 Ibid, sid. 34-35. 
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2 UNDERSÖKNINGSDEL 

2.1 DEL I. SVERIGE OCH EU-MEDLEMSKAPET 1991-1994 
 

2.1.1 ”The power of the weak” 

 

Att Sverige lyckats hålla sig utanför krig i över 200 år, det vill säga sedan 1814, är någonting 

som ofta kopplas till landets resoluta neutralitetspolitik. Detta är bara delvis rätt antagande 

eftersom en rad andra faktorer, som bland annat yttre politiska maktbalanser och inte minst 

rena tillfälligheter, i stor utsträckning har bidragit till att landet inte blev indraget i stora 

militära konflikter. Till detta ska tilläggas att Sveriges neutralitet vid några tillfällen avvek 

från de linjer som neutralitetsrätten kräver. Detta genom att den svenska politiska ledningen 

vid flera tillfällen under perioden mellan 1848 och 1945 fattat sådana politiska beslut som har 

direkt eller indirekt äventyrat landets neutralitet.19 När det gäller svensk neutralitet under 

andra världskriget, det vill säga i vilken utsträckning landet bröt mot neutralitetens regler, har 

man delade uppfattningar om idag. Medan en del forskare menar att eftergifter gentemot 

Tyskland under andra världskriget var alldeles för stora tycker andra, bland annat Kent 

Zetterberg, att det handlade om nödvändiga beslut av regeringen för att kunna hålla landet 

utanför krig samt bevara självständigheten. Och inte bara det utan den svenska 

eftergiftspolitiken var, enligt Zetterberg, så marginell att det överraskade till och med 

västmakterna.20 

Efter andra världskrigets slut bildades FN i ett nytt försök att skapa större stabilitet i världen 

och Sverige blev medlem av organisationen, dock med en viss dos försiktighet. Landet var 

berett att avstå sin neutralitet så länge detta bidrog till att potentiella framtida konflikter kunde 

lösas genom gemensamt samarbete inom FN. Men samtidigt uttryckte dåvarande 

socialdemokratiska regeringen att vid en eventuell blockdelning mellan stormakterna skulle 

landet inte tillhöra något av dessa.21 Sverige hade som alliansfri stat en viktig roll inom FN 

genom att försöka balansera och föra stormakterna närmare varandra så att motsättningarna 

                                                           
19 Bjereld, Johansson & Molin 2008, sid. 25-26. 
20 Zetterberg 2007, sid. 143, 151-153. 
21 Bring 2008, sid. 215. 
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och spänningen som fanns mellan dem inte skulle spåra ur och leda till ett nytt storskaligt 

krig.22     

En annan benämning som passar den svenska säkerhets- och utrikespolitiken under kalla 

kriget är den så kallade ”the power of the weak” vilket innebär att alliansfria stater, och här 

passar Sverige mycket väl in, kunde dra stora fördelar tack vare den fria ställning de hade på 

den internationella politiska arenan. Dessa fördelar återspeglade sig i bland annat det hemliga 

militära samarbetet och hjälp Sverige fick från framförallt USA trots att landet kunde vara 

kritiskt mot USA när det gäller bland annat Vietnamkriget.23 

Den svenska neutralitetspolitiken förde med sig tre stora konfrontationer som den politiska 

ledningen stod inför i genomförandet av denna politik. För denna undersökning är särskilt två 

av dem intressanta och dessa är nationell suveränitet kontra internationellt beroende samt 

ideologisk västvänlighet kontra alliansfrihet.  

När det gäller den första konfrontationen var nationell suveränitet en av grundprinciperna som 

den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken vilade på. Detta innebar att landet strävade att 

föra en oberoende och självständig neutralitetspolitik. Här stötte man dock på problem genom 

att det allt större beroendet av internationellt samarbete undergrävde möjligheterna att behålla 

sin neutralitet i eventuella krigssituationer. Den andra konfrontationen, som var central för 

svensk säkerhetspolitik under hela det kalla kriget men kännetecknade framförallt dess första 

halva, gällde den starka ideologiska västvänligheten som inte fick återspeglas i den alliansfria 

säkerhetspolitiken. Detta skapade en politisk spänning mellan Socialdemokraterna på ena 

sidan och Högerpartiet respektive Folkpartiet på den andra genom att de två sistnämnda 

krävde en tydligare markering av den svenska tillhörigheten i det ideologiska västblocket 

dock utan att neutraliteten och alliansfriheten sattes på spel.24 

Att Sverige var beroende, och för den delen också förväntade sig att få militär hjälp utifrån 

vid behov, var någonting som, enlig fil.dr i krigsvetenskap Robert Dalsjö, hölls hemligt sedan 

mitten av 1960-talet och erkändes offentligt först i början av 1990-talet.25 I hur stor 

utsträckning, om alls, Sverige kunde förbli neutralt i händelse av ett tredje världskrig är 

någonting som det råder delade meningar om. I boken Sveriges säkerhet och världens fred 

                                                           
22 Zetterberg 2007, sid. 189-190. 
23 Ibid, sid. 251. 
24 Bjereld, Johansson & Molin 2008, sid. 27-31. 
25 Robert Dalsjö, ”The hidden rationality of Sweden's policy of 
neutrality during the Cold War”, Cold War History 14:2, 2014, sid. 179-180. 
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menar författarna att Sveriges neutralitet vid ett eventuellt krig är någonting som det bara kan 

spekuleras om.26 Samtidigt nämner Dalsjö i sin artikel att det finns flera anledningar som 

pekar på att Sverige inte skulle förhålla sig neutralt om ett krig bröt ut. Bland annat det 

faktum att den svenska regeringen blundade för att de allierades flygplan kunde utnyttja det 

svenska luftrummet under andravärldskriget ansågs som någonting som skulle kunna upprepa 

sig vid ett eventuellt krig mot Sovjetunionen medan sovjetiska flygningar skulle nekas.27  

Den svenska neutralitetspolitiken var huvudorsak till att landet inte tidigt blev medlem i 

Europeiska Gemenskapen (EG). Trots att Sverige i början av 1960-talet hade lämnat in 

ansökan för associering till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), en del av EG, 

där ett framtida medlemskap inte var uteslutet, blev neutralitetens normer en avgörande faktor 

till att Sverige stod utanför gemenskapen. Med ansökan ville den svenska politiska ledningen 

troligtvis känna på hur EG-medlemmarna såg på ett eventuellt medlemskap av ett alliansfritt 

land. Det man dock visste var att stormakten USA var kritisk till alliansfria staters 

medlemskap i EG. När det gäller de svenska politiska partierna var det framför allt 

Moderaterna och Folkpartiet som ville ha tydligare markering till att medlemskapet var det 

Sverige var ute efter.28 

Den 18 mars 1971 förklarade regeringen också att medlemskap inte 

längre var aktuellt. Den förmodade politiska utvecklingen […] 

medförde att svenskt medlemskap inte var förenligt med 

neutralitetspolitikens trovärdighet.29 

 

2.1.2 Ansökan om EU-medlemskap med bibehållen neutralitetspolitik 

 

I och med det kalla krigets slut kring 1990 då Warszawapakten höll på att brytas sönder stod 

Europa inför nya säkerhetspolitiska utmaningar. För svensk del handlade det också till stor del 

om landets närmande till ett framtida EU-medlemskap. Moderaterna, som då var i opposition, 

skrev en motion till riksdagen daterad den 24 januari 1991. Där framförde Margaretha af 

Ugglas med flera bland annat att: 

                                                           
26 Bjereld, Johansson & Molin 2008, sid 36. 
27 Robert Dalsjö, ”The hidden rationality of Sweden's policy of neutrality during the Cold War”, Cold War 
History       14:2, 2014, sid. 181-182. 
28 Bjereld, Johansson & Molin 2008, sid190, 261-264. 
29 Bjereld, Johansson & Molin 2008, sid. 263. 
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Sverige har traditionellt spelat en aktiv roll i de olika multinationella 

förhandlingar som gäller rustningskontroll och nedrustning. Vår 

alliansfrihet har ofta åberopats som en tillgång. I framtiden kommer 

den sannolikt inte att ha samma betydelse. Warszawapakten faller nu 

sönder under det att NATO och de västliga institutionerna 

demonstrerar sin livskraft och utvecklingsförmåga. Det verkar finnas 

ett starkt intresse för att försvarsfrågorna behålls inom NATO och i 

viss mån kompletterat av den Västeuropeiska unionen.30   

Bara några dagar tidigare, rättare sagt den 11 januari 1991, skrevs en annan motion till 

riksdagen från samma parti. Den här gången var det bland andra Carl Bildt som 

undertecknade motionen. Tonen kring svensk neutralitetspolitik och alliansfrihet skilde sig 

något från den ovanstående. Här lyftes vikten av svensk neutralitetspolitik samt alliansfrihet 

fram, vilka inte ansågs vara förhandlingsbara när det gällde svenskt engagemang i den 

europeiska säkerhetspolitiken. NATO ansågs som enda existerande militärallians som var 

nödvändig så länge Sovjetunionen var en stor militärmakt och ett hot mot Europa. I och med 

det ovissa politiska läget i Ryssland som inte pekade på i vilken riktning landet skulle 

utvecklas betraktades NATO som en säkerhetsgaranti för Europa. Även om det diskuterades 

ett möjligt militärt samarbete inom EG bedömdes detta inte vara tillräckligt stark för att på 

egen hand garantera Europas säkerhet. Vidare ansågs möjligheten av bildandet av en militär 

allians inom EG, som skulle gå emot de svenska neutralitetsprinciperna, inte vara realistisk. 

En annan sak som också påpekades här var Moderaternas strävan allt sedan 1960-talet att 

Sverige skulle bli medlem i EG. I citatet från partiets handlingsprogram från 1969 framstod 

det klart att när situationen blir rätt bör Sverige söka full medlemskap i EG. Dock även här 

lyftes det fram att detta skulle ske inom alliansfrihetens gränser.31 

Trots att det kalla kriget hade avslutats ansåg Moderaterna inte att säkerhetssituationen i 

Europa hade förbättrats. Tvärtom konstaterade Moderaterna i sin motion från den 14 mars 

1991 att den säkerhetspolitiska situationen i Europa blivit oviss till skillnad från den stabilitet 

som rådde tidigare. Det var svårt att förutse Europas framtid på det säkerhetspolitiska planet. 

Även här var det Sovjetunionen, som var i en väldigt ostabil politisk situation, det stora 

orosmomentet. Att det inte längre fanns två stora militära allianser som kunde ta ut varandra 

                                                           
30 Riksdagen, Motion 1990/91:U413.      

 
31 Riksdagen, Motion 1990/91:U504.       
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tycktes vara en bidragande orsak till att den svenska marginaldoktrinen blev ifrågasatt. 

Kritiken riktades också mot den socialdemokratiska regeringen samt de försvagningar som det 

svenska försvaret drabbats av. Som ett resultat av detta ansågs möjligheten att kunna lyckas 

med neutralitetspolitiken minska drastiskt samt att alliansfriheten skulle bli meningslös. 32 

Följande citat illustrerar Moderaternas lösning på detta problem: 

Två vägar finns att gå för att lösa detta problem. Antingen anpassar 

Sverige uppgiften efter försvarsförmågan, eller höjs försvarsförmågan 

till den nivå som uppgiften kräver. Eftersom Sverige i väsentliga delar 

inte kan omformulera uppgifterna, eftersom det inte stämmer överens 

med den valda säkerhetspolitiska lösningen, måste resurserna 

förstärkas.33 

I sitt tal i riksdagen den 14 juni 1991 lyfte dåvarande statsministern Ingvar Carlsson fram 

bland annat betydelsen av svensk neutralitetspolitik, där alliansfrihet samt starkt försvar varit 

viktiga komponenter av denna, för den stabilitet som kännetecknade Norden under tiden efter 

andra världskriget. Samtidigt ansåg Carlsson att bland annat det säkerhetspolitiska läget i 

Europa förändrats till det bättre så att tiden var rätt för att Sverige skulle skicka in ansökan för 

medlemskap i EG. Dock betonades det att landet bibehåller sin neutralitetspolitik. I det stora 

hela bedömdes det att säkerhetspolitiska klimatet ute i Europa förändrats till det bättre för 

Sveriges del trots att den osäkra politiska situationen i Sovjetunionen kvarstod som en 

oroande faktor. Att det fanns risk för ett stormaktskrig bedömdes dock som väldigt osannolikt. 

Möjligheten till ett militärt samarbete av en större skala bland EG-medlemmar tycktes inte 

vara aktuell utan också här var bedömningen att säkerhet i Europa garanterades av NATO. 

Trots detta nämndes ett militärsäkerhetspolitiskt samarbete bland EG-medlemsstaterna som en 

möjlighet men här räknade man med förståelse för de länder i gemenskapen som inte ville 

eller kunde vara en del av detta samarbete. Vidare var Carlsson bestämd att Sverige måste 

hålla sin neutralitetslinje även som medlem i EG och betonade betydelsen av nordiskt 

samarbete. En ny väpnad konflikt i Europa var, enligt dåvarande statsministern, omöjligt att 

utesluta trots den avspänning som rådde efter det kalla krigets slut. Men den svenska 

säkerhetspolitiken behövde inte stå i vägen för de möjligheter som uppstått i form av ett 

medlemskap i ett fredligt och enat Europa. Efter att ännu en gång påpekat att svenskt 

                                                           
32 Riksdagen, Motion 1990/91:Fö6.  

33 Ibid.      
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medlemskap i EG är förenligt med den svenska neutralitetspolitiken framhävde statsministern 

att en ansökan för svenskt medlemskap i EG kommer att lämnas in den 1 juli 1991.34  

 

2.1.3 Bibehållen är inte det samma som oförändrad 

 

Vid samma debatt sa Moderaternas partiledare Carl Bildt att Sverige som ett litet 

demokratiskt land i och med sitt geografiska läge alltid kommer att beröras av den starka men 

instabila stormakten Ryssland. Därför var det viktigt, enligt Bildt, att inte låtas hamna under 

ryskt inflytande men samtidigt visa att Sverige inte heller utgör ett hot. Även han framhöll att 

Sveriges militära alliansfrihet samt starkt försvar bidrog till stabiliteten ute i Europa. 

Samtidigt framträder en viss dos försiktighet och oklarhet i hans tal när det gäller den svenska 

neutralitetspolitikens orubblighet: 

Militär alliansfrihet och ett starkt svenskt försvar är och förblir den 

naturliga slutsatsen. […] I regeringens deklaration talas det om att vi 

vill bli medlemmar med ”bibehållen neutralitetspolitik”. […] Det är 

viktigt att säga att ”bibehållen” inte är detsamma som ”oförändrad”. 

Det säger sig självt att det, i och med beslutet att söka medlemskap i 

en framväxande politisk union, handlar om en viktig förändring av 

denna politik. Det som består, det är den hårda kärnan i vår 

geografiskt givna alliansfria säkerhetspolitik. [Mina kursiveringar]35  

Det Bildt gör är alltså att han först starkt betonar att beståndsdelar av neutralitetspolitiken, det 

vill säga militär alliansfrihet och starkt försvar, är och förblir det naturliga valet för Sverige 

för att sedan försiktigt varna för att denna politik kan komma att ändras i och med ett EG-

medlemskap. Det är dock oklart vad han menar med den hårda kärnan samtidigt som det kan 

anas en viss skepticism i hans tal mot, som han kallar det, geografiskt givna alliansfrihet. 

Någonting liknande när det gäller förändring av svensk säkerhetspolitik i ett Europa i 

förändring påpekade Bildt även den 4 oktober 1991, nu som Sveriges statsminister. Bland 

annat menade han att det öppnades större möjligheter för svensk del att samarbeta med andra 

europeiska stater på det säkerhetspolitiska planet samtidigt som han framhöll att den 

                                                           
34 Riksdagen, Protokoll 1990/91:132.      
35 Riksdagen, Protokoll 1990/91:132.  
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säkerhetspolitiska realiteten i vårt närområde kräver att landet bibehåller sin neutrala 

”säkerhetspolitiska huvudlinjen”.36 

I riksdagsdebatten från den 12 december 1991 betonade Hans-Göran Franck (s) att Sveriges 

chanser att aktivt medverka på det säkerhetspolitiska planet ute i Europa blivit större utan att 

detta gick emot neutralitetspolitikens normer. Med andra ord var det utrikes- och 

säkerhetspolitiska samarbetet förenligt med den svenska neutralitetspolitiken så länge landet 

undvek att aktivt samarbeta med någon annan stat dock med undantaget för FN:s 

fredsinsatser. Att ett svenskt ”försvarspolitiskt samarbete” med bland annat NATO eller inom 

EG:s ramar var möjligt förkastades bestämt. Kritiken riktades mot statsministern Carl Bildt 

som, enligt Franck, istället för ”bibehållen neutralitetspolitik” för den utrikes- och 

säkerhetspolitik han strävade att föra valde benämningen ”utrikespolitik med klar europeisk 

identitet”. Från Moderaternas sida försvarades de svängningar i utrikespolitiken som ägt rum 

och med vilka, enligt Socialdemokraterna, den svenska utrikespolitiken drogs bort från den 

dittills lyckosamma linjen utan att sådant beslut tagits i riksdagen, genom att det 

säkerhetspolitiska klimatet ute i Europa förändrats. Den stora skillnaden mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna under denna debatt handlade om synen på 

neutralitetspolitiken och dess betydelse för svensk utrikespolitik. Mats Hellström (s) ställde 

fråga till Nic Grönvall (m) om vad skillnaden var mellan neutralitetspolitiken å ena sidan och 

alliansfrihet i fred siktande till neutralitet i krig å andra. I sitt svar framhävde Grönvall att 

neutralitetspolitiken för honom var en sorts dogm samt att i den situationen och i den tiden 

Sverige och Europa befann sig i var det ”dags att överge dogmer”. Hellström å sin sida ansåg 

att neutralitetspolitiken skapar trovärdighet till att Sverige med sin alliansfrihet i fred samt 

eget försvar syftar till neutralitet i krig. Det båda sidorna dock var överens om var att 

neutralitetspolitiken var bara en del av Sveriges utrikespolitik.37 

Uttalandet om ”europeisk identitet” när det gäller svensk utrikespolitik blev en av frågorna 

som ställdes till statsministern Carl Bildt under riksdagsdebatten från den 5 januari 1992. 

Bildt var övertygad att den svenska utrikespolitiken måste formas med hänsyn till vår 

omgivning. Under det kalla kriget användes begreppet neutralitetspolitik ofta som en 

samlande benämning för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Enligt Bildt gav denna 

landet större möjlighet att hålla sig utanför en möjlig stormaktskonflikt samt att på ett 

effektivare sätt medverka på den internationella politiska scenen och genom detta ge ett 

                                                           
36 Riksdagen, Protokoll 1991/92:6.     
37 Riksdagen, Protokoll 1991/92:44.   
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viktigt bidrag till stabilitet i vår omgivning. Men efter Sovjetunionens upplösning och den nya 

säkerhetssituationen som blivit faktum i Europa ansåg dåvarande statsministern att det var 

nödvändigt att en ny säkerhetsordning för Europa byggs upp. I och med detta låg det i 

Sveriges intresse att vara en del av det hela. Vidare ansåg Bildt att det uppkomna 

säkerhetsläget i Europa påminde om situationen som uppstått efter båda världskrigen. Därför, 

tyckte han, borde den svenska politiska ledningen göra på samma sätt som på 1920-talet då 

Sveriges utrikespolitik inte beskrevs som neutralitetspolitik eller alliansfrihet. Trots det kalla 

krigets slut var framtiden, enligt statsministern, oviss men Sverige borde ta en del i 

uppbyggandet av det nya säkerhetssystemet i Europa.38 

Den här gången var Carl Bildt mycket tydligare än i det ovanstående citatet när det gäller 

”den hårda kärnan” i vår säkerhetspolitik. Denna var, enligt honom, fortfarande alliansfrihet 

samt eget försvar men samtidigt ansåg han att neutralitetspolitiken inte längre kan användas 

som en gemensam benämning för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Vidare, tyckte 

Bildt, att det var klok säkerhetspolitik under kalla kriget då Sverige valde att till största delen 

hålla sig utanför säkerhetspolitiska samarbeten men samtidigt ansåg han att en sådan politik 

inte gynnar Sverige efter det kalla kriget tagit slut. Istället borde Sverige aktivt medverka i det 

europeiska säkerhetssamarbetet och på det sättet skicka signaler till övriga europeiska länder 

att landet är medveten om de säkerhetspolitiska förändringarna som ägt rum.39   

På den direkta frågan från Pierre Schori (s) om statsministern ansåg att svensk alliansfrihet i 

fred samt neutralitet i krig innebar att landet inte kommer att ingå i ”militärt förpliktigande 

samarbete med andra stater” var Carl Bildt, efter att ha försökt undvika att svara på frågan, 

något otydlig. Hans svar blev att Sverige inte kommer att ingå i några militära allianser men 

att en möjlighet för något sådant i framtiden markeras.40 

I den socialdemokratiska motionen till riksdagen från den 27 januari 1992, undertecknad av 

Ingvar Carlsson med flera, påpekades att trots att Sverige lämnat in ansökan för ett EG- 

medlemskap kommer de säkerhetspolitiska huvudlinjer i form av alliansfrihet i fred samt 

neutralitet i krig att bestå. Denna politik, som är ”starkt förankrad” hos det svenska folket, har 

bidragit till att Sverige bevarat sin självständighet och hållit sig utanför krig. Det politiska och 

ekonomiska samarbetet som EG-medlemskap för med sig innebär dock inte att Sverige 

kommer att ge eller räkna med att få ”militära säkerhetsgarantier”. De eventuella militära 

                                                           
38 Riksdagen, Protokoll 1991/92:52.   
39 Ibid.    
40 Riksdagen, Protokoll 1991/92:52.     
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insatser som EG:s medlemmar kommer att medverka i ansågs, enligt motionen, först och 

främst ske efter FN:s beslut och i ett framtida perspektiv möjligtvis efter beslut från den 

Europeiska säkerhetskonferensen-ESK. De nordiska ländernas säkerhetspolitiska linjer i form 

av svensk och finsk militär alliansfrihet samt norsk och dansk NATO-medlemskap ansågs 

vara av stor betydelse för framtida stabilitet i regionen. När det gäller Sveriges alliansfrihet 

ville man skicka ett tydligt budskap: 

Den nordiska stabiliteten förutsätter att Sverige bibehåller sin militära 

alliansfrihet och inte har ett förpliktigande militärt samarbete med 

andra stater. Vi ska inte bli en hotande utpost. Inget land skall ens 

behöva misstänka att svenskt territorium eller svenska militära 

resurser skall användas i ett aggressivt syfte. [Mina kursiveringar]41 

Under riksdagsdebatten den 25 maj 1992 framhävde statsministern Carl Bildt (m) att Europa 

går igenom en stor och djupgående förändring som många fortfarande inte var fullt medvetna 

om samt att ”många ligger mentalt ännu kvar i det kalla krigets värld”. Just dessa förändringar 

hade, enligt honom, skapat ett sådant klimat som möjliggjort att en svensk ansökan om ett 

EG-medlemskap blivit realitet. Samtidigt påpekade han ännu en gång att han ansåg att 

neutralitet inte passade som ”etikett på den samlade svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i 

detta läge”. Detta på grund av att det, enligt Bildt, var allt svårare att förstå vad Sverige skulle 

vara neutral mot i ett Europa som allt mer samarbetar även på det säkerhetspolitiska planet. I 

detta sammanhang jämförde dåvarande statsministern svenskt EG-medlemskap med landets 

inträde i FN, då det också konstaterades att ett sådant inte var förenligt med strikt 

neutralitetspolitik. Samtidigt påpekade han att de förpliktelser som Sverige skulle ha i och 

med framtida EU-medlemskap inte i första hand var militära utan ekonomiska, sociala, 

ekologiska och så vidare. Enligt Bildt förhöll sig Sverige inte neutralt till en hel del av de 

konflikterna som pågick runt om i världen utan direkt eller indirekt medverkade till att lösa 

dessa.42 Det ska dock tilläggas att alla de operationer Sverige deltog i som Bildt nämnde var 

under FN:s ledning. 

Hans Göran Franck (s) undrade under samma debatt av vilken anledning statsministern inte 

kunde ställa sig bakom regeringsdeklarationen från den 12 december 1990 och efter vilken 

Sverige skickade in sin ansökan för EG-medlemskap. Av denna framgick det att Sverige ska 
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föra alliansfripolitik i fred syftande på neutralitet i krig medan Carl Bildt istället påstod att 

neutralitetspolitiken inte längre var lämplig. Vidare ansåg Franck att trots att Warszawapakten 

upplösts fanns det i världen fortfarande andra militära allianser och så länge läget var sådant 

borde Sverige föra sin neutrala politik och hålla sig utanför militära allianser. När det gäller 

Sveriges engagemang i fredsbevarande och humanitära operationer ansåg Franck att dessa 

inte skulle vara av militär karaktär.43   

 

2.1.4 ”[…] neutralitetspolitiken tillhör ett skede som ligger bakom oss”44 

 

I sitt tal i riksdagen den 12 januari 1993 förklarade Carl Bildt sitt tidigare uttalande där han 

påstod att ”det har skapats en ny nationell konsensus om att neutralitetspolitiken tillhör ett 

skede som ligger bakom oss”.45 Enligt honom förändrade den nyuppkomna säkerhetspolitiska 

situationen i Europa Sveriges samlade säkerhetspolitiska kurs och innebörd till en viss mån. 

Detta genom att landet, till skillnad från tidigare, inte undvek utan snarare strävade efter att 

samarbeta med andra stater på det utrikes- och säkerhetspolitiska planet. Här nämnde 

statsministern att landet borde redan i detta skede inom ESK samt vid ett kommande 

medlemskap i EU aktivt samarbeta med andra stater för att kunna påverka utvecklingen av en 

ny säkerhetsordning i Europa. Vidare påpekade Bildt att Sverige behåller sin alliansfrihet 

vilket skapar större möjligheter till att landet förhåller sig neutralt vid en eventuell konflikt i 

vår närmaste omgivning ”om vi så skulle önska”. Men samtidigt skulle Sverige, enligt 

moderaternas partiledare, visa sitt fulla engagemang i fall att till exempel existens av någon av 

de tre baltiska staterna blev hotad. I detta sammanhang hänvisade Bildt till att Sverige inte 

förklarade sig neutralt när Sovjetunionen anföll Finland under andra världskriget. Till slut 

betonade han att neutralitetspolitiken ska behållas som en tänkbar säkerhetspolitisk lösning 

och att den militära alliansfriheten är av ytterst stor betydelse för att så ska kunna bli.46 

Den 24 februari 1993 var Pierre Schori (s) under riksdagsdebatten på ett liknande spår som 

Carl Bildt när det gällde förändring av Sveriges säkerhetspolitik. Likt Bildt ville även Schori 

att Sverige skulle medverka aktivt i uppbyggandet av den gemensamma europeiska 

säkerhetspolitiken men samtidigt påpekade han att det för tillfället inte fanns något godtagbart 
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alternativ för den svenska militära alliansfriheten. Bortsett från FN var det, enligt Schori, 

framför allt inom ESK:s ramar som Sverige på bästa sätt kunde bidra till utvecklingen av 

kollektiv säkerhet. 47  

Under riksdagsdebatten den 4 juni 1993 diskuterades bland annat de överenskommelser inom 

EG som resulterat i Maastrichtavtalet som blev grund för den framtida EU. Det som Björn 

Von Der Esch (m) påpekade då var att Maastrichtavtalet förenade medlemmarna på en rad 

politiska områden och däribland gemensam försvarspolitik. På sikt skulle gemensam 

försvarspolitik resultera i gemensamt försvar inom EU och detta skulle förverkligas genom 

den Västeuropeiska unionen, VEU. Det som också framgick, när det gäller detta avtal, var att 

nytillkomna medlemmar måste acceptera dess förpliktelser i helhet utan undantag. Att det 

blev så berodde till stor del på att Danmark krävde, och fick sin vilja igenom, att undantas 

från delar av Maastrichtavtalet fast landet var medlem i gemenskapen.48  

Just Maastrichtavtalet var någonting som väckte diskussion bland de svenska politikerna och 

som resulterade i, bland annat, en motion som undertecknades av Hans Göran Franck (s) den 

26 januari 1993. En av de saker som framstod i motionen var att Sverige också, likt Danmark, 

skulle undantas de punkter i avtalet som direkt påverkade landets neutralitet och alliansfrihet. 

Resultatet av det hela blev dock avslag.49    

Det säkerhetspolitiska läget i Europa beskrevs av dåvarande försvarsministern Anders Björck 

(m) vid riksdagsdebatten den 12 maj 1993 som sådant att ingenting pekade på att framtiden 

såg ljusare ut. Av den anledningen tyckte han att en nedrustning av det svenska försvaret inte 

borde var aktuell. Hans kritik riktades framförallt mot socialdemokraternas förslag om 

nedskärningar i försvaret särskilt då man vet, som han sa, hur stor vikt socialdemokraterna 

lägger på Sveriges alliansfrihets betydelse. Att prata om nedrustning och samtidigt hålla sig 

fast vid alliansfrihet gör, enligt Björck, att sådan säkerhetspolitik förlorar sin mening. Därför 

undrade dåvarande försvarsministern om möjligtvis socialdemokraterna var beredda att ge 

upp alliansfriheten.50   

Hur olika de båda partierna såg på det svenska säkerhetsläget visar också den motion som 

undertecknades av Ingvar Carlsson (s) med flera den 21 januari 1994. I denna ansågs bland 

annat att det svenska säkerhetspolitiska läget ”dramatiskt förbättrats” och att ”riskerna för en 
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militär konflikt, som kan beröra vårt land, har starkt minskat”.51 I och med detta framgick det 

ur motionen att ökningen av materiella resurser till försvaret, som planerats 1992 och som 

skulle gälla under de kommande fem åren, borde upphävas. Vidare ansågs det att den 

moderatledda säkerhetspolitiken inte tog hänsyn till den utveckling som pågick runt om i 

världen samt den socialekonomiska situationen i Sverige. Med andra ord ville 

socialdemokraterna att de resurser som var ägnade till totalförsvaret skulle fördelas på så sätt 

så att en större del av dessa tilldelas civilförsvaret. Vidare konstaterades också att Sveriges 

militära alliansfrihet vid ett möjligt EU-medlemskap består vilket klargjordes vid inlämningen 

av ansökan i juli 1991 och formellt accepterades av EU-ministrar i december 1993. Hur 

socialdemokraterna å sin sida såg på den framtida säkerhetsutvecklingen för svensk del kan 

tydas ur följande: 

När vi söker bedöma vårt behov av ett militärt försvar i framtiden 

måste vi bygga våra överväganden på mycket långsiktiga prognoser. 

Även om krigshotet i dag kan förefalla synnerligen osannolika är det 

fullt möjligt att vi inom loppet av 10-15 år befinner oss i en väsentligt 

sämre säkerhetspolitisk situation. […] Många bedömare i väst säger 

att det skulle krävas tio år eller mer att återupprusta Ryssland. Militära 

bedömare i vårt land har hävdat att det skulle gå betydligt fortare. […] 

Mot bakgrund av vår bedömning av den ryska utvecklingen förefaller 

det mer rimligt att planering för återskapandet av ett trovärdigt svensk 

invasionsförsvar bygger på en förvarningstid om 4-5 år.52 

Under debatten som fördes den 14 december 1994 efter regeringsskifte då socialdemokraterna 

återtagit makten, nämnde Margaretha Af Ugglas (m) bland annat vikten av att Sverige som 

alliansfri stat skulle ta en del i den Västeuropeiska unionen som observatör. I och med detta 

skulle landet, enligt henne, ha möjlighet att få en bättre insyn på den säkerhetspolitiska 

diskussionen som förs bland europeiska stater utan att detta påverkade den svenska 

alliansfriapolitiken. Denna åsikt delades under samma debatt även av Maj-Lis Lööw (s) som 

påpekade att svenskt medlemskap i EU och möjligt observatörskap i VEU inte på något sätt 

betyder att landet även skulle bli medlem i VEU. Enligt hennes partikollega Mats Hellström 

kunde Sverige, som alliansfri och neutral stat, dra nytta av att få viktig information på det 

europeiska säkerhetspolitiska planet just genom att i form av observatör delta vid VEU:s 
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möten. I övrigt präglades denna debatt till stor del av folkomröstningen där svenska folket 

hade röstat ja för medlemskap i EU. Hur ja-sidan såg på folkomröstningens resultat 

återspeglar sig i bland annat Birger Hagårds (m) uttalande: ”Äntligen blir svenskarna fullgoda 

och fullvärdiga européer!”.53   

 

2.2 DEL II. SVERIGE OCH NATO 2014-2015 

 

2.2.1 Nationell försvarsförmåga saknas? 

 

Den svenska säkerhets- och försvarspolitiken under 2000-talet har genomgått en hel del 

förändringar. Om detta skriver Jacob Westberg i sin artikel från 2016 då han bland annat 

refererar till Wilhelm Agrells studie från 2010 där Agrell betonar att Sverige saknar ”nationell 

försvarsförmåga”. Att detta blev så beror, enligt Agrell, på den allmänna 

säkerhetsuppfattningen som rådde under åren 1998 – 2004, vilken innebar att den dåvarande 

fredsordningen i Europa uppfattades som permanent. Den ryska annekteringen av halvön 

Krim och aggression mot Ukraina 2014 uppfattades som det största hotet mot europeiska 

säkerheten efter det kalla krigets slut. Ett resultat av den rubbade säkerhetsbilden blev 

skärpningen inom det svenska försvaret samt fördjupat militärt samarbete mellan Sverige, 

Finland och NATO. När det gäller den sistnämnda resulterade det i form av ett avtal om 

”värdlandsstöd”. Värdlandsstödsavtalet gav Sverige möjlighet till ett djupare samarbete med 

NATO när det gäller underrättelse, politisk konsultation samt militära övningar. Vidare 

resonerar Westberg i sin artikel, genom att hänvisa till en studie av Robert Rothstein, i hur 

stor utsträckning alla dessa säkerhetspolitiska åtgärder är förenliga med alliansfriheten samt 

vilka för- respektive nackdelarna är med alliansfrihet.54 När det gäller fördelar nämner han till 

exempel chansen till en större handlingsfrihet och oberoende som en alliansfri stat får. 

Däremot är nackdelarna av mer komplicerad art. Rothsteins studie visar att, för att 

alliansfriapolitiken ska lyckas, krävs att flera faktorer uppfylls. Några av dessa är bland annat 

att en alliansfristat inte får vara så militärt stark att dess inblandning i konflikter kan påverka 

styrkeförhållanden. Vidare ska den alliansfriastaten vara passiv när det gäller storpolitiken 
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samt, och denna faktor är kanske enligt Rothstein den viktigaste, ha ett obetydligt 

geostrategiskt läge.55 Just det geostrategiska läget är någonting som Westberg anser som 

diskutabelt när det gäller Sverige. Detta genom den strategiska betydelsen som ges i den 

svenska säkerhetsriskanalysen till Östersjönsområde vid en eventuell konflikt mellan NATO 

och Ryssland. Skulle Sverige vilja återgå till den strikta alliansfriapolitiken, av den typen 

landet förde under det kalla kriget, skulle det krävas att landet minskade sitt samarbete med 

bland annat EU och NATO på en rad områden samt att avsevärt stärka det egna försvaret. 

Detta skulle som konsekvens, anser Westberg, ha minskat inflytande på den internationella 

politiska scenen, begränsad möjlighet att få militär hjälp utifrån samt krav på en 

militärupprustning som skulle kräva mycket lång tid. Därför kommer han till slutsatsen att en 

återgång till striktare alliansfripolitik för Sveriges del med största sannolikhet skulle följas av 

otillräcklig försvarskapacitet.56 

 

2.2.2 Evolutionär istället för revolutionär säkerhetspolitik 

 

Det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa har satt sina spår även bland de svenska 

politiska partierna. Den ryska militära upprustningen som har tagit allt större fart det senaste 

decenniet, annekteringen av Krim men även det svenska försvarets försvagning har bidragit 

till att det från flera politiska håll i Sverige kommit förslag på att lyfta fram en diskussion om 

svenskt NATO-medlemskap. 

I sin motion från den 10 november 2014 skriver medlemmar av det oppositionella partiet 

Moderaterna bland annat att Sverige som ett litet land med otillräckligt försvar borde se över 

möjligheten att ansluta sig till NATO särskilt med tanke på den ”ökade aggressionen från 

Ryssland med upprepade kränkningar av svenskt luftrum”.57 Samtidigt har det fördjupade 

svenska samarbetet med NATO, enligt motionen, bidragit till att svenskt medlemskap i 

NATO blivit allt mer accepterat bland det svenska folket. Vidare framgår det också att 

Sverige med sitt bristande försvar inte längre kan förlita sig på neutralitet och alliansfrihet.58    
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I sitt tal under riksdagsdebatten från den 16 december 2014 kallar Hans Wallmark (m) det 

ryska allt mer provocerande beteendet, i form av kränkningar av svenskt vatten och luftrum 

för ”försök till styrkeuppvisning” som han ser som ”en ny säkerhetspolitisk normalbild” som 

håller på att skapas runt om Sveriges närområde. Just på grund av den nya säkerhetsbilden 

ville Wallmark att Sverige ska ha ett framtida NATO-medlemskap som en öppen möjlighet 

och på det viset kunna markera mot Ryssland att det är någonting som kan bli aktuellt.59 

Under den 3 februari 2015 fördes en debatt som var ett resultat av den interpellation som 

Hans Wallmark (m) skickade till statsministern Stefan Löfven (s). I denna undrade Wallmark 

vilken typ av reaktion statsministern fick, när det gäller regeringens negativa ställning till 

NATO-medlemskap, under sitt tidigare besök i de tre baltiska länderna. Detta särskilt med 

tanke på att alla tre baltiska länder är medlemmar i försvarsalliansen. Interpellationen 

besvarades dock inte av statsministern utan av utrikesministern Margot Wallström (s). I sitt 

svar betonade Wallström att den svenska militära alliansfriheten, som är en del av den 

traditionella säkerhetspolitiken, består samt att Sverige inte kommer att söka NATO-

medlemskap. Vidare hänvisade utrikesministern till Försvarsberedningens rapport från maj 

2014 från vilken det framgår att Sverige är militärt alliansfritt men att landet på det 

säkerhetspolitiska planet samarbetar med andra länder i sin omgivning och på det viset på 

bästa möjliga sätt bidrar till sin egen och andra länders säkerhet. I hennes svar lyftes 

solidariteten på det säkerhetspolitiska planet fram genom att betona att Sverige inte kommer 

att förhålla sig passivt i händelsen av att någon annan EU eller nordisk stat skulle bli utsatt för 

aggression eller någon annan typ av tragedi. Därför påpekade Wallström att Sverige både 

förväntar sig att få civil och militär hjälp från andra länder men är också beredd att ge sådan. 

En prioritering för regeringen på det säkerhetspolitiska planet var enligt henne betydelsen av 

fördjupat samarbete med Finland samt vikten av att snabba upp det svenska försvarets 

upprustning.  

Wallmark (m) å sin sida tyckte att Sverige, med regeringens vägran av en Natoutredning, gick 

miste om värdefull kunskap. Från socialdemokraternas sida riktades en motfråga från Hillevi 

Larson som undrade vad det är som säger att Sverige borde bli medlem i NATO just nu när 

landet klarat sig så bra hittills utan att bli medlem i försvarsalliansen. Samtidigt lyfte hon fram 

risken med att Sverige som möjlig NATO-medlem skulle kunna hamna i skuggan av USA 

och vissa andra nationer i alliansen och på det viset vara en del av militära operationer som 
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kan gå emot FN:s beslut. På det sättet skulle Sverige, enligt Larson, inte bidra till stabiliteten 

ute i världen utan tvärtom. Vidare ansåg hon att Sveriges möjligheter till att ställa sig kritisk 

mot NATO:s militära aktioner, som till exempel Irakkriget, som utfördes utan FN-mandat 

skulle minska i och med NATO-medlemskap. 

Hennes påståenden kontrades av Christian Holm (m) som ansåg att ett medlemskap inte skulle 

innebära att Sverige inte skulle ha valmöjligheter för att själv avgöra vilka operationer landet 

skulle medverka i. Däremot tyckte han att Sveriges chanser att vara med och påverka olika 

beslut skulle öka i och med NATO-medlemskap samtidigt som landets försvarsförmåga skulle 

bli större. 

Margot Wallström (s) var återigen bestämd när det gällde fortsatt militär alliansfrihet och 

påminde att denna ”har tjänat oss väl i 200 år” men påpekade samtidigt att den svenska 

säkerhetspolitiken också har förändrats genom åren vilket har resulterat i ett bredare svenskt 

samarbete på den internationella scenen. Vidare lyfte hon upp betydelsen av en annan viktig 

faktor som var en av huvudorsakerna till att den svenska militära alliansfriheten blivit så 

lyckad och detta är starkt försvar. Hon ansåg också att det var de partier som förespråkar ett 

svenskt NATO-medlemskap som har under sina åtta år vid makten under 2000-talt rustat ned 

det svenska försvaret. På Mats Wallmarks (m) fråga om varför regeringen vägrade 

Natoutredning svarade Wallström att ”i stället för att begrava frågan i en utredning tänker vi 

föra ut den till debatt och bred folklig förankring”.60 

Den 5 maj 2015 lämnades ytterligare en interpellation in till statsministern Stefan Löfven den 

här gången undertecknad av Karin Enström (m). Under den följande debatten reagerade Hans 

Wallmark (m) bland annat på statsministerns uttalande då denne sa att det var bra att Sverige 

och Finland är alliansfria eftersom: ”Då har du två geografiska ytor fria. Då vet du att på de 

här ytorna är det alliansfritt. Då har du inte direktkontakt.”61 Detta uttalande, tyckte 

Wallmark, stämde inte överens med den säkerhetspolitik som Sverige för där samarbete med 

andra stater lyfts fram och innebär att olika slags gemensamma militära övningar utförs på 

svensk mark. Därför var det enligt Wallmark:”[…] fel och förkastligt att definiera oss som 

geografiskt fria ytor. Det landar i det isolationistiska tankesättet - att stå fria. Hela poängen är 

att det är samverkan och samarbete som är Europas nyckel till fortsatt säkerhet.”62 Vidare 

undrade han vad menades med statsministerns påståenden att direktkontakt undviks i en tid då 
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Sverige fördjupar sitt samarbete på det säkerhetspolitiska planet med andra länder. Wallmark 

ansåg det svenska fördjupade samarbetet med Finland som något positivt men han ställde 

också fråga om varför det inte är acceptabelt att Sverige utökar detta samarbete med 

ytterligare 28 länder, siktande på NATO.  

Karin Enström (m) undrade å sin sida bland annat varför statsministern ansåg att ett NATO-

medlemskap inte var bra för Sveriges säkerhet. Hon drog paralleller med de svenska 

grannstaterna som är medlemmar i försvarsalliansen och undrade varför ett medlemskap var 

bra för dem men inte för Sverige. Både hon och Wallmark tyckte att ett sådant tankesätt var 

föråldrat. Däremot ansåg Enström att Sveriges säkerhetspolitik har utvecklats ”evolutionärt” 

istället för ”revolutionärt” och detta var någonting som hon lyfte fram som mycket positivt.63  

Även denna gång besvarades interpellationen av utrikesminister Margot Wallström (s). I sitt 

svar lyfte Wallström fram vikten av att det i riksdagen fanns en stor enighet bland en 

övervägande majoritet av politiska partier när det gällde i vilken riktning den svenska 

säkerhetspolitiken ska föras. Denna innebär bland annat, enligt utrikesministern, att Sverige är 

militärt alliansfritt samtidigt som landet fortsätter att utveckla sitt samarbete med andra stater 

och att dessa grundas på folkrättens principer. Hennes partikollega Hillevi Larsson påpekade 

vad skillnaden är mellan EU- och NATO-medlemskap då hon sa att Sverige kan visa sin 

solidaritet med andra EU-stater utan att vara tvunget att skicka sin militär till dem medan så 

inte är fallet inom NATO. När det gällde Sveriges grannländer och deras val att gå med i 

försvarsalliansen ansåg hon att detta berodde på den historiska utvecklingen. Sverige å sin 

sida hade en annan historia och därför behövde vi, enligt Larsson, inte följa i samma spår. 

Vidare ansåg hon att den svenska säkerhetspolitiken grundas bland annat på att förebygga krig 

och att ett eventuellt NATO-medlemskap inte skulle leda i denna riktning. Att säkerhetsläget i 

världen har blivit mer spänt de senaste åren behöver inte innebära att Sverige ska ge upp sin 

alliansfrihet, ansåg Larson, särskilt med tanke på att säkerhetssituationen har varit mycket 

värre under vissa perioder i det förflutna men ändå förblev landet alliansfritt.  

Samtidigt hade Sverige, enligt utrikesministern, under åren varit aktivt och medverkat i en rad 

internationella militära insatser men dessa var under FN:s ledning samt att besluten att 

medverka i dessa togs av den svenska politiska ledningen.  

Pyry Niemi (s) tyckte att Hans Wallmarks (m) sätt att föra debatten var något inkonsekvent. 

Detta eftersom Wallmark i början av debatten hade sagt att denna inte kommer att handla om 
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NATO blev det i alla fall så efter ”ungefär ett inlägg” enligt Niemi. Vidare påpekade den 

socialdemokratiska ledamoten att den säkerhetspolitiska situationen i Europa blev rubbad, i 

och med Rysslands aggression mot Ukraina, redan under det förra regeringen som 

Moderaterna var en del av. Men då var det bara Folkpartiet som förespråkade ett NATO-

medlemskap medan detta, enligt Niemi, nu istället hade blivit Moderaternas huvudargument 

med vilken partiet skapar oenighet inom den svenska säkerhetspolitiken när samarbete och 

gemenskap behövs ännu mer än tidigare. Vidare undrade Niemi om Hans Wallmark och 

Karin Enström ansåg att ett svenskt NATO-medlemskap skulle bidra till att den allt mer 

spända situationen runt Östersjön skulle lugna ner sig. 

Margot Wallström tyckte att den svenska säkerhetspolitiken handlade om så mycket mer än 

bland annat diskussionen om NATO. Därför skickade hon klart budskap om vad regeringens 

säkerhetspolitik går ut på: 

Just nu samövar vi, samarbetar brett och jobbar med att förstärka vårt 

eget försvar. Det tycker vi är just evolution, inte någon revolution. Vi 

fortsätter att bygga på det som vi anser har tjänat oss väl under mycket 

lång tid och som vi tycker fortsatt ska vara ett uttryck för att vi inte 

svajar när det gäller vår säkerhetspolitiska hållning.64  

I sin motion till riksdagen från den 5 oktober 2015 hävdade Edward Riedl (m) bland annat att 

Sveriges alliansfria position enligt många bedömare ansågs som väldigt ”tvivelaktig” år 2015. 

Trots att landet utvecklat och fördjupat sitt säkerhetspolitiska samarbete både med NATO och 

andra europeiska stater omfattas det inte av NATO-alliansens artikel 5 ur vilken det framgår 

att anfall mot en medlemsstat uppfattas som anfall mot hela alliansen. En ytterligare 

bidragande orsak till oro var, enligt Riedl, att Sverige knappt ens rent teoretiskt kan räkna med 

att inte bli indragen i en eventuell konflikt i vårt närområde. Därför ansåg han att det fanns 

tillräckligt med anledningar för att de säkerhetspolitiska utgångspunkterna för svensk del 

borde omprövas.65   

På samma spår var även Annica Engblom (m) med flera i sin motion från den 5 oktober 2015 

ur vilken det framgår att det säkerhetspolitiska klimatet hade förändrats både i Sverige och i 

övriga Europa. Medan det svenska samarbetet med försvarsalliansen NATO under det kalla 

kriget antigen hölls på ett minimum eller hemligt fanns det ingen anledning längre till ett 

                                                           
64 Riksdagen, Interpellation 2014/15:569.   
65 Riksdagen, Motion 2015/16:1047.     



32 

 

sådant vägval. Detta på grund av att både det svenska samarbetet med NATO hade utvecklats 

samt att försvarsalliansen hade genomgått en hel del förändringar som gjort att ett svenskt 

medlemskap blivit mer aktuellt. Att det svenska försvaret blivit svagare än tidigare ansåg 

Engblom som ännu en anledning till att landet behövde röra sig i riktningen mot det som 

skulle innebära större möjligheter till säkerhetsgarantier, det vill säga ett NATO-

medlemskap.66   

Under riksdagsdebatten från den 13 oktober 2015 svarade försvarsministern Peter Hultqvist 

(s) bland annat på interpellationen från moderatledaren Anna Kinberg Batra som var riktad till 

statsministern Stefan Löfven (s) rörande hans syn på det svenska samarbetet med NATO. 

Som en del av svaret sammanfattade försvarsministern regeringens ställning rörande 

säkerhetspolitiken återigen med orden: 

Anna Kinberg Batra skriver att Sveriges statsminister behöver vara 

tydlig när det gäller Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska linje. 

Regeringen är väldigt tydlig. Vår inriktning ligger fast. Den militära 

förmågan ökas successivt. Samtidigt fördjupas våra internationella 

försvarssamarbeten […] Det svensk-finska samarbetet har särskild 

prioritet. Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land 

väl. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.67 

 

3 ANALYS OCH DISKUSSION  

3.1 SÄKERHETSPOLITIKEN UNDER DET KALLA KRIGET 
 

Den svenska neutralitetspolitikens utveckling efter andra världskriget har genomgått en hel 

del förändringar framförallt beroende på den turbulenta säkerhetssituationen i världen och det 

kalla krigets början då Sverige var tvunget att anpassa sin säkerhetspolitik till rådande 

situationen i omvärlden. Som vi har sett i Kent Zetterbergs analys av den svenska 

säkerhetspolitiken under hela 1900-talet grundades denna på tre pelare det vill säga nationell, 
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regional och internationell säkerhet.68 I sina försök att förstärka dessa äventyrade Sverige till 

en viss del sin neutralitetspolitik under efterkrigstiden.  

Genom de förhoppningar som fanns, strax efter det andra världskrigets slut, på att FN:s roll 

som en sorts världspolis skulle bli mer framträdande var landet på väg att ge upp sin 

neutralitet och på detta sätt bidra till ökad internationell säkerhet.69 När det visade sig att ett 

sådant scenario inte var möjligt i samband med ett allt hårdare klimat mellan Sovjetunionen 

och USA var den svenska politiska ledningen på väg att ge upp alliansfriheten i och med att 

det från svenskt håll framtogs ett initiativ om ett skandinaviskt försvarsförbund.70 Jag anser att 

detta kan ses som ett försök att öka den regionala säkerheten, som är en av de tre punkter som 

Zetterberg anser utgör grunden för den svenska säkerhetspolitiken.71 När inte heller detta fick 

önskat resultat fortsatte landet under resten av det kalla kriget med sin neutralitetspolitik i 

form av militär alliansfrihet kompletterad av ett starkt försvar.  

Som det framstår av det ovanstående var den svenska säkerhetspolitiken, och fortfarande är, 

mycket beroende av de yttre omständigheterna i vår omgivning. Av särskilt betydelse i detta 

sammanhang är maktbalansen mellan stormakterna Ryssland och USA.  

Här såg Sverige sin chans till att, som ett relativt litet land, bidra på den internationella 

säkerhetsscenen för att spänningar mellan stormakterna inte skulle eskalera i ett nytt stort 

krig.72 Samtidigt var den svenska politiska ledningen under hela kalla kriget medveten om att 

chansen till att på egen hand försvara sig mot ett stormaktsangrepp var väldigt liten.73 Därför 

var det nödvändigt att kalkylera på rätt sätt och inte äventyra sin neutralitetspolitik som var 

fallet innan det kalla kriget.74 Att landet hade och fortfarande har större sympatier och känner 

större tillhörighet till väst är ingen hemlighet men detta skulle inte visas75 – i alla fall inte 

öppet. Istället gällde det att visa att landet förde en konsekvent neutralitetspolitik.  

Denna konfrontation inom säkerhetspolitiken skapade, som det framgår av tidigare 

forskningen, spänningar bland de svenska politiska partierna.76 Den svenska 
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69 Bring 2008, sid. 215. 
70 Agrell 2016, sid. 33-37. 
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neutralitetspolitikens betydelse återspeglar sig kanske bäst i det faktum att landet valde att 

hålla sig utanför den Europeiska gemenskapen-EG77 ända fram till kalla krigets slut.   

3.2 EU - MEDLEMSKAP OCH DESS BETYDELSE FÖR DEN SVENSKA 

NEUTRALITETSPOLITIKEN  
 

Just det kalla krigets slut innebar en viktig vändpunkt för Sveriges säkerhetspolitik. I och med 

att den ena stormakten det vill säga Sovjetunionen upplöstes 1991 var det internationella 

politiska klimatet för Sveriges del mycket mer gynnsam. Helt plötsligt öppnades möjligheten 

för svensk del att bli en del av den europeiska gemenskapen. I de riksdagsdebatter, under 

perioden 1991 – 1994 jag har studerat, kretsade mycket av den utrikespolitiska debatten som 

fördes just om svenskt EU-medlemskap samt hur detta skulle påverka den svenska 

neutralitetspolitiken. Med detta kommer jag in på min fråga om EU-medlemskap har haft 

någon betydelse till att alliansfriheten ifrågasätts allt mer från vissa håll. Av de resultat jag har 

kommit fram till skulle jag vilja säga att svaret är ja.  

Att Sverige tog steget och blev medlem i EU gjorde att landet fick större möjlighet att påverka 

utformningen av gemensam säkerhetspolitik78 men samtidigt blev följden att en del av 

neutralitetspolitiken, det vill säga neutraliteten, fick offras.79 Detta återspeglas, enligt Ove 

Bring, i exempelvis regeringens försvarsproposition från 2004 enligt vilken Sverige inte 

skulle förhålla sig neutralt i fall ett annat EU-land skulle drabbas av ett väpnat anfall.80 Som 

det framgår av tidigare forskning blir den svenska säkerhetspolitiska samarbetet på den 

internationella nivån mer aktivt än före 1995.81 Det är dock svårt att avgöra i vilken mån, inte 

minst det utbredda militära samarbetet med bland annat NATO, avviker från den svenska 

alliansfriheten. Sverige är fortfarande alliansfritt men de utökade insatserna på den 

internationella säkerhetsscenen, av vilka en del har direkt samband med EU-medlemskap, gör 

att det från vissa håll – inte minst från Moderaternas sida82, idag förespråkas att landet borde 

ta det sista steget och bli NATO-medlem.  

 

                                                           
77 Bjereld, Johansson & Molin 2008 , sid. 263. 
78 Riksdagen, Protokoll 1991/92:44. 
79 Zetterberg 2007, sid. 252. 
80 Bring 2008, sid. 388-390. 
81 Ibid, sid. 387-401. 
82 Riksdagen, Interpellation 2014/15:569. 
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3.3 BIBEHÅLLEN ELLER FÖRÄNDRAD SYN PÅ ALLIANSFRIHETEN 
 

Som det har framgått ur min undersökning så har den svenska neutralitetspolitiken diskuterats 

flitigt både under den första halvan av 1990-talet och under undersökningens senare 

tidsperiod. Dock har diskussionen varit mer förekommande och intensiv under den senaste 

tiden mycket på grund av den allt mer oroliga säkerhetssituationen ute i Europa. Medan det i 

riksdagsdebatterna och motionerna strax efter det kalla krigets slut kändes en mer optimistisk 

syn på den internationella säkerheten har denna blivit mer dyster den senaste tiden. Detta 

berodde till stor del på Rysslands återkomst som militär stormakt samt dess beteende på den 

internationella politiska scenen.  

När det gäller min fråga om Socialdemokraternas respektive Moderaternas syn på den 

svenska alliansfriheten förändrats under tiden så blir svaret inte så enkelt. Socialdemokraterna 

har å sin sida både under 1990-talet och i källmaterialet från 2014 – 2015 mycket starkt stått 

bakom den alliansfria politiken. Moderaterna däremot har ändrat sin politik under samma 

period ganska mycket. Medan båda partierna under 1990-talet förespråkat neutralitetspolitik 

kändes det från Moderaternas håll emellanåt att partiet strävade efter en något mjukare variant 

av denna än den Sverige förde under kalla kriget.83 Naturligtvis berodde det till stor del på att 

hotet från att nytt stort krig skulle bryta ut blev mycket mindre än tidigare. Därför kunde det i 

flera av Moderaternas uttalanden höras en önskan till en förändring av den svenska 

säkerhetspolitiken även om det inte framstod klart vilka delar av denna som skulle förändras.  

Socialdemokraterna däremot hade en fast hållning till att alliansfrihet i fred samt neutralitet i 

krig skulle bestå.84 Under tiden mellan den första och andra undersökningsperioden hade 

Moderaterna öppet börjat kräva ett svenskt NATO-medlemskap och i och med detta ändrat sin 

politiska kurs i denna fråga ganska mycket. Även om sådana idéer kunde anas även tidigare 

handlade det då mer om att lämna frågan öppen. Socialdemokraternas ställning, i alla fall när 

det gäller militär alliansfrihet – vilken min fråga också handlar om, har förblivit densamma 

som tidigare i alla fall när det gäller deras retorik. Sedan kan det ifrågasättas hur mycket 

alliansfritt landet är med tanke på allt militärt samarbete både med NATO, andra EU-stater 

och inte minst Finland. I alla fall förblir landet alliansfritt på papperet. En sak är däremot 

tydlig och detta är att även Socialdemokraternas inställning till neutralitet förändrats under 

tiden. Detta återspeglas bland annat i det att partiet vid flera tillfällen markerat att Sverige inte 
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ska förhålla sig passivt i händelse av att en annan EU-stat blir utsatt för militärt angrepp.85  

Dock är det viktigt att säga att denna solidaritet inte i första hand om ens skulle handla om 

militär hjälp.   

Det framstår ganska klart att den europeiska säkerhetsbilden förändrats ganska mycket under 

de senaste två decennierna vilket den svenska säkerhetspolitiken också gjort. Som ett resultat 

av detta har den svenska neutraliteten allt mer hamnat i skuggan86 för att inte säga att den har 

försvunnit helt. Alliansfriheten är dock fortfarande det som gäller för Sveriges del trots att 

meningar inom den svenska politiska ledningen är delade i denna fråga. 

3.4 HUVUDARGUMENT FÖR RESPEKTIVE EMOT ALLIANSFRIHET 
 

När det gäller min fråga om vilka huvudargument Socialdemokraterna och Moderaterna har 

för sin politik för respektive emot alliansfriheten har dessa, särskilt när det gäller 

Moderaterna, svängt under loppet av drygt 20 år. Detta är inte så konstigt med tanke på att 

även deras politik i denna fråga gjort detsamma. Socialdemokraterna däremot har haft en fast 

hållning hela tiden och bestämt förkastat möjligheten att Sverige skulle ge upp sin 

alliansfrihet. Därför är ett ganska vanligt uttalande från deras sida att ”alliansfriheten har 

tjänat oss väl”.87 Även om landet samarbetar militärt med andra stater förblir det alliansfritt 

genom att undvika att ingå i några förpliktigande samarbeten, som Ingvar Carlsson påpekade 

1992.88 Denna argumentation, tycker jag, kännetecknar i mångt och mycket 

Socialdemokraternas ställning. Denna kan sammanfattas med: militärt samarbete – ja, men 

utan några förpliktelser. Genom detta bidrar Sverige på bästa sätt till stabilitet i sin 

omgivning, enligt Socialdemokraterna. Det är alltså viktigt, enligt dem, att Sverige inte 

förhåller sig passivt när det gäller den europeiska säkerheten. Det visar landet genom att aktivt 

medverka i en hel del militära operationer som har som syfte att bevara fred men 

alliansfriheten består eftersom Sverige ger sitt bidrag till avspänningen även genom denna.89  

Moderaterna däremot argumenterar för sin pro-NATO politik att Sverige borde likt de flesta 

av sina grannländer vara en del av alliansen.90 Detta skulle tillföra större säkerhet både till 
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Sverige men även till regionen, enligt dem. Vidare anses det från Moderaternas håll att när 

landet fördjupar sitt militära samarbete med Finland skulle detsamma göras med ytterligare 28 

länder det vill säga NATO-medlemmarna.91 Ett annat argument som Moderaterna lyfter fram i 

detta sammanhang är det svaga svenska försvaret, vilket inte ger starka förhoppningar att 

Sverige vid ett eventuellt militärt anfall skulle kunna försvara sig på egen hand.92 Detta 

kontras av Socialdemokraterna med anklagelse att det var just under det borgerliga styret 

under 2000-talet som Sveriges försvar försvagats. Samtidigt är det just vissa partier ur det 

blocket som idag kommer med krav på ett svenskt NATO-medlemskap.93 Istället för ett 

sådant vill Socialdemokraterna stärka det egna försvaret samt breda ut det militära samarbetet 

med framförallt Finland men även med NATO.   

Hur den svenska omdefinierade neutralitetspolitiken kommer att klara av de framtida 

utmaningarna är en öppen fråga. De förändringar som skett, både på det inrikes- och det 

utrikespolitiska planet, ställer höga krav på den svenska säkerhetspolitiken. Frågan återstår: 

militär alliansfrihet, återuppbyggt starkt försvar samt fördjupat internationellt 

säkerhetssamarbete eller militär allians? 

 

4 SAMMANFATTNING 

 

Syftet med det här arbetet var att jämföra om och i så fall i hur stor utsträckning Moderaternas 

respektive Socialdemokraternas syn på alliansfriheten förändrats under de senaste 25 åren. De 

frågor jag ställde för att uppnå detta syfte var:  

- Vilka är de huvudargument Socialdemokraterna och Moderaterna har för sin politik 

för respektive emot alliansfriheten? 

- Har Sveriges EU-medlemskap haft någon betydelse för att det idag i allt större 

utsträckning från vissa håll förespråkas en idé om att ge upp alliansfriheten?  

- I hur stor utsträckning har Socialdemokraternas och Moderaternas syn på alliansfrihet 

förändrats med tiden? 
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De källor som användes i undersökningen bestod av riksdagstryck i form av debatter, 

motioner och interpellationer. Källmaterialet studerades kronologiskt med hjälp av kvalitativ 

hermeneutisk metod för att på ett bättre sätt få insyn i den förda argumentationen.  

Den tidigare forskningen användes både som utgångspunkt men även som bakgrund för 

undersökningen. Enligt denna har neutralitetspolitiken med alliansfrihet i fred syftande på 

neutralitet i krig emellanåt ställt till problem eftersom den svenska politiken under åren varit, 

och för den delen fortfarande är, mycket beroende av yttre omständigheter. Efter andra 

världskrigets slut har denna politik under vissa perioder satts på prov, särskilt under det kalla 

kriget, men trots detta har den bestått.  I och med östblockets upplösning gick Europa in i ett 

mycket mer avspänt och optimistiskt skede som gav Sverige större möjligheter att bli medlem 

av en större gemenskap i form av EU vilket också skedde 1995. Men detta förde med sig 

också krav på en större anpassning till det nya läget landet befann sig i. Som en del av detta 

har även den svenska säkerhetspolitiken, som innefattar neutraliteten, genomgått en del 

förändringar. Detta återspeglar sig framförallt i den mer aktiva roll som Sverige har tagit på 

sig när det gäller att bevara den internationella säkerheten. Som ett resultat av detta har landet 

i en större utsträckning utfört militära aktioner i samarbete med andra länder. Alliansfriheten 

har dock behållits medan neutraliteten i allt större utsträckning ersatts av solidaritet. 

Resultaten av min undersökning visar att medan båda partierna under det tidiga 1990-talet 

ville behålla alliansfriheten har Moderaterna under det senaste decenniet öppet börjat 

förespråka ett svenskt NATO-medlemskap. Socialdemokraterna däremot har bestämt hållit 

fast vid att Sverige ska förbli alliansfritt. Dock har även de anpassat sin utrikes- och 

försvarspolitik till det nya säkerhetsläget ute i Europa samt den nya rollen som Sverige fick i 

och med EU-medlemskapet 1995.  

Den politiska debatten om den svenska neutraliteten och alliansfriheten har under de senaste 

två decennierna blivit allt mer intensiv för att kulminera efter Rysslands angrepp mot Ukraina 

2014. Till allt detta har det svenska försvarets nedrustning, som pågått under samma period, 

blivit en bidragande orsak till att ett framtida svenskt NATO-medlemskap propagerats från 

Moderaternas håll. Än så länge har dock Socialdemokraterna lyckats stå emot sådana 

påtryckningar och istället riktat sin uppmärksamhet mot ett bredare internationellt samarbete 

samt upprustning av det egna försvaret. 

Det man kan säga är att resultaten av min egen undersökning överensstämmer med den 

tidigare forskningen till en viss del. Skillnaden beror till stor del på att jag i första hand 
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koncentrerat mig på två politiska partier medan den tidigare forskningen inte behandlar detta 

område i så stor utsträckning. När det gäller den svenska neutralitetspolitiken i stort visar 

dock både min egen undersökning och den tidigare forskningen att neutraliteten som sådan i 

stort sätt försvunnit medan militär alliansfrihet består. Även i fråga om EU pekar både de 

resultat jag kommit fram till och litteraturen på att svenskt medlemskap i unionen medfört en 

del förändringar i säkerhetspolitiken. 

 

 

  



40 

 

 

5 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

5.1 ELEKTRONISKA KÄLLOR 
 

5.1.1 Riksdagstryck 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ 

 

 

Riksdagen, Motion 1993/94:Fö201, 25 januari 1994.      

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gemensam-sakerhet-som-

utgangspunkt-for-framtidens_GH02F%C3%B6201. 

Riksdagen, Motion 1990/91:U413, 25 januari 1991.      

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utrikes--och-sakerhetspolitik-i-

utbildningen_GE02U413. 

Riksdagen, Motion 1990/91:U504,  25 januari 1991.     

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/medborgarnas-

europa_GE02U504. 

Riksdagen, Motion 1990/91:Fö6,  14 mars 1991.    http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-199091102-verksamhet-

och_GE02F%C3%B66. 

Riksdagen, Protokoll 1990/91:132, 14 juni 1991.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199091132-fredagen_GE09132. 

Riksdagen, Protokoll 1991/92:6, 4 oktober 1991.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-1991926-fredagen-den_GF096. 

Riksdagen, Protokoll 1991/92:44, 12 december 1991.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19919244-torsdagen_GF0944/html. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gemensam-sakerhet-som-utgangspunkt-for-framtidens_GH02F%C3%B6201
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gemensam-sakerhet-som-utgangspunkt-for-framtidens_GH02F%C3%B6201
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utrikes--och-sakerhetspolitik-i-utbildningen_GE02U413
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utrikes--och-sakerhetspolitik-i-utbildningen_GE02U413
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/medborgarnas-europa_GE02U504
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/medborgarnas-europa_GE02U504
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-199091102-verksamhet-och_GE02F%C3%B66
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-199091102-verksamhet-och_GE02F%C3%B66
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-199091102-verksamhet-och_GE02F%C3%B66
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199091132-fredagen_GE09132
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199091132-fredagen_GE09132
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-1991926-fredagen-den_GF096
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-1991926-fredagen-den_GF096
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19919244-torsdagen_GF0944/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19919244-torsdagen_GF0944/html


41 

 

Riksdagen, Protokoll 1991/92:52, 15 januari 1992.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19919252-onsdagen-den_GF0952/html. 

Riksdagen, Motion 1991/92:U504, 27 januari 1992.    http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/sverige-och-eg_GF02U504/html. 

Riksdagen, Protokoll 1991/92:119, 25 maj 1992.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199192119-mandagen_GF09119/html. 

Riksdagen, Protokoll 1992/93:50, 12 januari 1993.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19929350-tisdagen-den_GG0950. 

Riksdagen, Protokoll 1992/93:67, 24 februari 1993.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19929367-onsdagen-den_GG0967/html. 

Riksdagen, Protokoll 1992/93:122, 4 juni 1993. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199293122-fredagen_GG09122/html. 

Riksdagen, Motion 1992/93:U520, 26 januari 1993.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/konsekvensutredningar-for-alternativ-till_GG02U520. 

Riksdagen, Protokoll 1992/93:109, 12 maj 1993.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199293109-onsdagen_GG09109/html. 

Riksdagen, Motion 1993/94:Fö201, 25 januari 1994.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/gemensam-sakerhet-som-utgangspunkt-for-

framtidens_GH02F%C3%B6201. 

Riksdagen, Protokoll 1994/95:42, 14 december 1994.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19949542-onsdagen-den_GI0942/html. 

Riksdagen, Motion 2014/15:2351, 10 november 2014.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/mojligheter-for-ett-natomedlemskap_H2022351. 

Riksdagen, Protokoll 2014/15:39, 16 december 2014.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/protokoll-20141539-tisdagen-den-16-december_H20939/html. 

Riksdagen, Interpellation 2014/15:109, 3 november 2014. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/natofragan-och-

baltikum_H210109. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19919252-onsdagen-den_GF0952/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19919252-onsdagen-den_GF0952/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sverige-och-eg_GF02U504/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sverige-och-eg_GF02U504/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199192119-mandagen_GF09119/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199192119-mandagen_GF09119/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19929350-tisdagen-den_GG0950
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19929350-tisdagen-den_GG0950
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19929367-onsdagen-den_GG0967/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19929367-onsdagen-den_GG0967/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199293122-fredagen_GG09122/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199293122-fredagen_GG09122/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/konsekvensutredningar-for-alternativ-till_GG02U520
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/konsekvensutredningar-for-alternativ-till_GG02U520
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199293109-onsdagen_GG09109/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-199293109-onsdagen_GG09109/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gemensam-sakerhet-som-utgangspunkt-for-framtidens_GH02F%C3%B6201
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gemensam-sakerhet-som-utgangspunkt-for-framtidens_GH02F%C3%B6201
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/gemensam-sakerhet-som-utgangspunkt-for-framtidens_GH02F%C3%B6201
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19949542-onsdagen-den_GI0942/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/riksdagens-snabbprotokoll-19949542-onsdagen-den_GI0942/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mojligheter-for-ett-natomedlemskap_H2022351
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mojligheter-for-ett-natomedlemskap_H2022351
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20141539-tisdagen-den-16-december_H20939/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20141539-tisdagen-den-16-december_H20939/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/natofragan-och-baltikum_H210109
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/natofragan-och-baltikum_H210109


42 

 

Riksdagen, Interpellation 2014/15:569, 5 maj 2015.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/sveriges-sakerhetspolitik_H210569. 

Riksdagen, Motion 2015/16:1047, 5 oktober 2015.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/fardplan-for-ett-natomedlemskap-_H3021047. 

Riksdagen, Motion 2015/16:1143, 5 oktober 2015.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/svenskt-medlemskap-i-nato_H3021143. 

Riksdagen, Protokoll 2015/16:12, sid.4, 13 oktober 2015. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20151612-

tisdagen-den-13-oktober_H30912. 

 

5.2 LITTERATUR 
 

Agrell Wilhelm, Det säkra landet?, Malmö 2016. 

Bjereld Ulf, Johansson Alf W.& Molin Karl, Sveriges säkerhet och världens fred, Stockholm 

2008. 

Bring Ove, Neutralitetens uppgång och fall – eller den gemensamma säkerhetens historia, 

Stockholm 2008. 

Cramér Per, Neutralitetsbegreppet, Stockholm 1989. 

Dalsjö Robert, ”The hidden rationality of Sweden's policy of 

neutrality during the Cold War”, Cold War History 14:2, 2014. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14682745.2013.765865.  

Florén Anders & Ågren Henrik, Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod 

och framställningssätt, Lund 2006. 

Holmström Mikael, Den dolda alliansen, Stockholm 2011. 

Rothstein Robert L., Alliances and small powers, New York 1968. 

Westberg Jacob, Svensk neutralitetspolitik, Stockholm 2010.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/sveriges-sakerhetspolitik_H210569
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/sveriges-sakerhetspolitik_H210569
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fardplan-for-ett-natomedlemskap-_H3021047
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fardplan-for-ett-natomedlemskap-_H3021047
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/svenskt-medlemskap-i-nato_H3021143
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/svenskt-medlemskap-i-nato_H3021143
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20151612-tisdagen-den-13-oktober_H30912
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20151612-tisdagen-den-13-oktober_H30912
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14682745.2013.765865


43 

 

Westberg Jacob, ”Säkerhet utan alliansfrihet - Svenska alliansstrategiers teori och praktik”, 

Statsvetenskaplig tidskrift 118: 4, 2016. 

http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/16436/14890.  

Zetterberg Kent, Konsten att överleva – studier i Sveriges försvar, strategi och 

säkerhetspolitik under 200 år, Stockholm 2007. 

http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/16436/14890

