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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks förändringarna i Sveriges och Finlands försvarsekonomi i relation 

till respektive lands säkerhetspolitiska doktrin under perioden 1989–2009, i syfte att analysera 

hur dessa samvarierar. Uppsatsen bidrar till ekonomisk-historisk forskning med en empiriskt 

grundad diskussion om hur försvar, hotbild och tillförda ekonomiska resurser relaterar till 

varandra. Resultatet av undersökningen visar att Sveriges försvarsdoktrin inte följs av en 

koherent försvarsekonomi. Sverige kombinerar en realistisk försvarsdoktrin med en liberal 

försvarsekonomi, och Finland gör tvärtom. Relationen mellan försvarsvarsekonomi och 

försvarsdoktrin är ett resultat av många komplexa processer. 

 

Nyckelord: Försvarsbudget, försvarsdoktrin, försvarsekonomi, Sverige efter kalla kriget, 

försvarspolitik, Finlands försvar 

 

Abstract  
This thesis treats the complex relationship between defence expenditures, defence doctrine 

in relation to the internal and external politics of a nation. The subject of the thesis is Sweden’s 

defence policy and its defence expenditures compared to those of Finland during the turbulent 

years between 1989 and 2009. The empirical part of the thesis is based on defence expenditures 

and the official statements made by both Finland’s and Sweden’s governments respectively. 

This thesis shows that both Sweden’s and Finland’s defence doctrine during the analysed period 

is inconsistent with the development of the country’s defence expenditures. The politically 

decided defence expenditures are not consistent with the defence doctrine. 

 

Keywords: defence policy, doctrine, defence expenditures, post-cold war politics, Swedish 

defence, Finnish defence 
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1 Inledning 
Berlinmurens bokstavliga och bildliga raserande 1989 innebar att många av världens länder 

inledde 1990-talet med politiska förutsättningar som var helt olika de föregående 

decenniernas.1 Den polariserade världsordning som varit förhärskande i Europa alltsedan 

Parisfreden började mattas av. Sveriges politiska hållning hade under kalla kriget officiellt 

varit neutral, och så även hos Sveriges granne i öst, Finland, som emellertid slutit 

vänskapspakt med Sovjet under 1900-talets mitt.2 Det förändrade världsläget efter hösten 

1989 tvingade emellertid de neutrala småstaterna Sverige och Finland att förändra sin 

respektive försvarspolitik. Under de två decennier som följde förändrade båda länderna denna 

doktrin avsevärt, och även tilldelningen av ekonomiska medel till respektive försvarsmakt.  

Denna uppsats behandlar den komplexa relationen mellan försvarsutgifter, 

försvarsdoktrin och en nations inrikes- respektive utrikespolitik. Det finns olika uppfattningar 

om vad som utgör ett hot mot ett land, och vad som föranleder ett beslut om ett lands 

försvarspolitiska inriktning. Flera faktorer påverkar detta; den hotbild som uppfattas finnas 

mot landet, eller det ekonomiska utrymme som finns i statskassan. Det påverkar även hur 

landets politiska ledning hanterar den information som ligger till grund för besluten där flera 

intressen vägs mot varandra, vilket denna undersökning också tar fasta på.3 Ytterligare en 

aspekt av detta är att såväl Sverige som Finland är så kallade småstater, och denna uppsats 

söker även förstå små staters handlingsutrymme i det internationella politiska systemet. 

De principer eller normer som styr vilka beslut som fattas kallas för doktrin.4 

Doktrinbegreppet i det följande används med utgångspunkt i Katarina Brodins definition, som 

ett av de officiella makthavarna öppet redovisat system av allmänna uppfattningar /…/ med 

avseende på det internationella systemet och den egna statens roll i detta system. 5   

                                                
1 Det hela började med vad som skulle kunna beskrivas som en av historiens mest konsekvensfyllda gissningar. 
Den hårt pressade partifunktionären Günter Schabowski råkade vid en hastigt sammankallad presskonferens i 
november 1989 säga att gränserna var öppna för passage till väst med ”omedelbar verkan” när partiets intention i 
själva verket var att det hela skulle träda i kraft dagen efter och vara förenat med betydligt mer byråkrati än de 
verktyg t.ex. släggor som sedermera användes av exalterade Berlinbor för att riva ned delar av stadens mur och 
därigenom möjliggöra snabbare passage. Uttalandet ledde till att många begav sig till gränsen för att passera, 
dessa personer utgjorde snart en kritisk massa och var till slut ostoppbar. Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=pqHss85-Bxw sedd 2016-12-01 
2 Nationalencyklopedin, VSB-pakten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vsb-pakten, 2017-04-15 
3 Detta har undersökts av bland andra Wilhelm Agrell, Fredrik Doeser och Hanna Ojanen et al. vilket utvecklas i 
följande avsnitt 
4 Nationalencyklopedin, doktrin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/doktrin (hämtad 2017-05-30) 
5 Brodin, Katarina, Studiet av utrikespolitiska doktriner: teori och två empiriska tillämpningar, SSLP 
Försvarsdep., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1977 s. 26 
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Undersökningen är avgränsad till Sverige samt Finland, och till de turbulenta åren 1989 

– 2009, då den förändrade maktbalansen i Europa efter kalla krigets slut för många europeiska 

länder innebar en omorientering av det egna landets säkerhetspolitik. Skillnaden mellan 

Sveriges och Finlands utveckling efter 1989 är beaktansvärd; de båda staterna är båda 

neutrala och de anslöt sig till Europeiska Unionen (EU) vid samma tid. Sveriges 

säkerhetspolitiska hållning förefaller förändras väldigt lite under perioden, men ändå sjönk 

försvarsutgifterna betydligt. Finland, å andra sidan, kan sägas ha förändrat säkerhetspolitikens 

själva kärna under perioden men försvarsutgifterna är i stort sett oförändrade. Av detta kan 

utläsas att försvarsdoktrinen för dessa båda länder möjligen kan ha en underordnad betydelse 

gentemot de ekonomiska målsättningarna. Under 1990-talet upplevde såväl Sverige som 

Finland kraftiga svängningar i landets ekonomi, vilka i stor utsträckning påverkade 

statsfinanserna. 

Tidigare forskning rörande Finlands och Sveriges försvar har fokuserat på doktrinens 

utveckling, och undersökt denna genom kvalitativa studier av officiella dokument.6 Få 

undersökningar har gjorts som studerar försvarsdoktrin i relation till försvarsekonomi, och 

ingen studie över just tidsperioden efter kalla krigets slut beskriver hur dessa relaterar till 

varandra.  

Ingen studie som sammanlänkar försvarsekonomi och försvarsdoktrin i en fallstudie 

såsom i denna studie har kunnat hittas. Det finns en handfull studier som tangerar detta ämne, 

vilka diskuteras nedan. Genom att bygga en övergripande syntes som innefattar 

försvarsekonomi och försvarsdoktrin ämnar denna uppsats diskutera försvarspolitiska 

överväganden i Sverige och Finland i förhållande till inhemsk politik och omvärldsläge. 

 

1.1  Forskningsläge 
I detta avsnitt presenteras de för undersökningen relevanta studier och undersökningar som 

funnits tillgängliga i uppsatsarbetet. Forskning angående försvarsekonomi och försvarsbeslut 

inom ramen för ämnet ekonomisk historia är inte särskilt omfångsrik, och behandlar främst 

försvarsindustri och det militärindustriella komplexet.7 Säkerhetspolitik, säkerhetspolitiska 

avvägningar och de processer som föregår ett beslut är emellertid ett omfattande område inom 

statsvetenskaplig forskning och har en långtgående forskningstradition. Forskning kring olika 
                                                
6 Fredrik Doeser har studerat de nordiska ländernas säkerhetspolitik 1989–1993 utifrån försvarsbeslut och 
offentliga handlingar men även uttalanden i tidningar. Wilhelm Agrell undersöker Sveriges försvars utveckling 
utifrån försvarsbeslut och Överbefälhavarens programplaner. Hanna Ojanen tittar på offentliga uttalanden för att 
undersöka hur Finland respektive Sverige utvecklat sin försvarsdoktrin under 1990-talet. Se nedan 
7 En av få publikationer inom ämnet ekonomisk historia som behandlar Sveriges försvar är Fia Sundevalls 
avhandling Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sverige 1865 – 1989 
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aspekter av försvar bedrivs även inom så väl krigsvetenskapliga ämnen som historia, 

nationalekonomi, företagsekonomi samt freds- och konfliktvetenskap.8  

Nordens säkerhetspolitik och de säkerhetspolitiska förhållandena under och efter kalla 

kriget är väl undersökt. Flertalet studier inriktar sig på ett eller flera länder i Norden, men få 

av dessa studier anlägger ett komparativt perspektiv på Sveriges och Finlands 

säkerhetspolitiska avvägningar under perioden efter kalla kriget. Nedan presenteras de 

rapporter och studier vilka kommer att ligga till grund för denna undersökning och som 

behandlar försvarsutgifter och hotbild i Norden under 1990-talet. 

Håkan Edströms och Dennis Gyllensporres bok Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget 

behandlar försvarsbeslutsprocessen i relation till beslut om internationell insats och den 

ekonomiska prioritering som gjorts av politiker inför dessa beslut, åren 1991-2014.9 Edström 

och Gyllensporre utgår från uppdelningen kortsiktigt insatsbeslut/långsikt försvarsbeslut i 

studiet av den svenska försvarsdoktrinens förändring. Studien är induktiv och fokuserar på 

den svenska försvarsdoktrinens och -strategins utveckling, samt vilka resonemang och 

strategier som låg till grund för de svenska försvarsbesluten respektive insatsbesluten. 

Materialet utgörs främst av regeringspropositioner och utskottsbetänkanden. Den 

parlamentariska situationen i landet är en viktig faktor för Edström och Gyllensporre, som 

strukturerar undersökningen efter periodens politiska maktskiften.10 Vidare menar författarna 

att den inhemska politiska situationen i Sverige spelat stor roll i fråga om försvarspolitikens 

kontinuitet, och att blockpolitiken troligen lett till en marginalisering av de mindre politiska 

partierna i fråga om försvaret. Deras slutsats är att försvarsdoktrinen gått från ”passiv hemma” 

till ”aktiv borta” och att doktrinens transformation från invasionsförsvar till insatsförsvar skett 

stegvis.11 I början av 1990-talet innebar strategi och doktrin ett reaktivt invasionsförsvar. I 

och med riksdagsvalet 1994 skedde en förskjutning av försvarets fokus, från Sverige till EU 

och närområdet. Kring millennieskiftet förflyttades fokus ytterligare till det internationella 

insatsförsvaret.12 Resultatet av Edström och Gyllensporres studie visar även att 

försvarsmakten i ökande utsträckning använts som ett säkerhetspolitiskt instrument under den 

                                                
8 Se Wallensteen et al 
9 Edström, Håkan & Gyllensporre, Dennis, Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget: förlorade decennier eller 
vunna insikter?, Santérus Academic Press, Stockholm, 2014 
Edström, Håkan, Hur styrs försvarsmakten?: Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet /, 
Statsvetenskap, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2003,Umeå, 2003 
10 Edström och Gyllensporre s. 21f 
11 Edström och Gyllensporre s. 275f 
12 Edström och Gyllensporre s. 264f 
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undersökta perioden.13 Edström och Gyllensporre gör ingen analys kopplat till ekonomiska 

ramar och statsbudget, utan inriktar sig på doktrinens förändring. 

Den svenska och den finländska neutraliteten i relation till EU:s gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitik (GUSP) undersöks av Hanna Ojanen i Non-alignment and European 

security policy, med ett sammanfattande analyskapitel som skrivits tillsammans med Gunilla 

Herolf och Rutger Lindahl.14 Ojanen menar att det finns flertalet skillnader men även likheter 

mellan Finlands och Sveriges utrikespolitiska förändring under perioden. De båda är 

alliansfria, nordiska småstater som tillämpar vad författarna kallar ”funktionell 

säkerhetspolitik”. En skillnad mellan de båda länderna är omfattningen av 

policyförändringarna; för Sverige var kalla krigets slut en avgörande händelse som ledde till 

neutralitetspolitikens förändring och EU-medlemskap, men i jämförelse med Finland har 

Sveriges försvarspolitiska hållning förändrats mindre under tidsperioden. I det östra av de 

båda länderna har förändringen varit mer drastisk; den finländska alliansfriheten under kalla 

kriget var inte ett självständigt beslut, Finlands vänskapsavtal med Sovjetunionen tillät inget 

utom ett mycket snävt politiskt svängrum i jämförelse med vad till exempel Sverige hade.15 

Den finländska alliansfriheten beskrivs som fullt kompatibel med fullständigt deltagande i 

GUSP och ett medlemskap i EU men detta, menar Ojanen, kan tyckas självklart efter att 

Finland redan blivit EU-medlem och alltså befinner sig i ett läge där EU-medlemskap och 

GUSP-samarbete är fullbordat faktum. I början av 1990-talet var den officiella ståndpunkten 

tvärtom att EEG/EG-medlemskap var inkompatibelt med Finlands utrikespolitik och 

neutralitetspolicy. Under denna period har medlemskapet och den finländska utrikespolitiken 

således gjorts kompatibel.16 Finlands utrikespolitik måste betraktas i ljuset av kalla krigets 

supermakter för att kunna förstås, Finlands säkerhet garanterades av goda relationer med 

Ryssland, och ett medlemskap i EU stred mot 1948 års vänskapsavtal.17 Enligt Ojanen var det 

kalla krigets slut och maktuppdelningen öst/väst den avgörande orsaken till Finlands 

förändrade hållning i fråga om EU.18  

                                                
13 Edström och Gyllensporre s. 274 
14 Ojanen, Hanna, Herolf, Gunilla & Lindahl, Rutger, Non-alignment and European security policy: ambiguity at 
work, Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki, 2000 
15 Ojanen et al., Conclusions: the challenges of non-alignment. Non-alignment and European security policy: 
ambiguity at work. Ojanen, Hanna, Herolf, Gunilla & Lindahl, Rutger, Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki, 2000 
 s. 244ff 
16 Ojanen, Hanna., Finnish non-alignment: drills in flexibility. Non-alignment and European security policy: 
ambiguity at work. Ojanen, Hanna, Herolf, Gunilla & Lindahl, Rutger, Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki, 2000 
s. 86f 
17 Ojanen s. 89 
18 Ojanen s. 96 
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Den finländska försvarspolicyn måste sättas i relation till kalla krigets supermakter för 

att kunna förstås. Vänskapsavtalet med Sovjet klargjorde att inga allianser med andra stater 

skulle ingås.19 För Sveriges del formades landets alliansfrihet enligt Ojanen av två principer; 

den första var definitionens princip, inget land förutom Sverige skulle definiera landets 

politik. Den andra principen var den svenska politikens mål; landet hade objektivt sett ingen 

ideologisk neutralitet, utan utrikespolitiken formulerade efter 1945 tre huvudmål: att öka 

global säkerhet, öka nordisk säkerhet och att stå utanför stormaktsblocken. Dessa tre mål stod 

i centrum för formulerandet av svensk utrikespolitik och påverkade den svenska hållningen i 

EU-samarbetet.20 När den dualistiska världsordningen upplöstes i samband med kalla krigets 

slut så upphörde också Sveriges roll i som medlare i världspolitiken, menar Ojanen, och 

landet fann sig istället stå utanför de unioner som kom att ha inflytande över världspolitiken; 

EU och Nato.21 

En indikation på att Ojanen et al. har dragit rätt slutsatser angående i de finländska 

försvarsbesluten är att en skillnad i fråga om doktrin mellan tiden före och efter 

vänskapsavtalets avslutande blir tydlig i och med föreliggande uppsats undersökning. Detta 

skulle även stärkas av att en tydlig förändring i den finländska utrikespolitiken och i policyn i 

och med ingåendet i EU. 

Fredrik Doeser undersöker i sin avhandling hur den utrikespolitiska doktrinen 

förändrades i de nordiska länderna efter kalla krigets slut, i en studie som tidsmässigt omfattar 

tiden mellan januari 1988 och februari 1993.22 Han undersöker den inhemska politikens effekt 

på landets utrikespolitik (foreign policy) ur två teoretiska perspektiv; i) det externpolitiska 

perspektivet, som innebär att landets utrikespolitik avgörs av utmaningarna och möjligheterna 

hos en stats internationella politiska situation, samt ii) det inhemska politiska perspektivet 

som innebär att nationella förhållanden påverkar hur regeringar hanterar kraven från dess 

internationella politiska situation.23 Doeser menar att Sveriges förändrade utrikespolitik till 

största del berodde av de förändrade läget i omvärlden, men menar också att förändringarna 

var en effekt av den sittande regeringens tolkning av världsläget.24  

För Finlands del var läget liknande, det internationella politiska systemets förändringar 

var den avgörande faktorn för den gradvisa förändring som landets säkerhetspolitik 
                                                
19 Ojanen s. 89f 
20 Ojanen et al s. 163 
21 Ojanen et al s. 172 
22 Doeser, Fredrik, In search of security after the collapse of the Soviet Union: foreign policy change in 
Denmark, Finland and Sweden, 1988-1993, Department of Political Science, Stockholm University, Diss. 
Stockholms universitet, 2008 
23 Doeser s. 2 
24 Doeser s. 265f 
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genomgått under 1990-talets början. Den inhemska politiken bidrog också till timing och 

förändringens effekt; polariseringen inom regeringen gjorde att beslutet om EU-medlemskap 

dröjde. Neutralitet som begrepp debatterades också inom den finländska regeringen, vilket 

resulterade i att neutralitet fortsatt efter detta användes men framledes definierades som 

alliansfrihet.25  

I en senare artikel undersöker Doeser hur de båda ländernas säkerhetspolitiska 

samarbete utvecklades under kalla krigets slutskede och omedelbart efter Sovjetunionens 

upplösning, och han utgår från ett kvalitativt analytiskt ramverk och anlägger både ett liberalt 

och ett realistiskt synsätt som analysverktyg.26 Han menar att incitamentet att gå med i EU var 

i grunden detsamma för båda länderna, nämligen att vara en del av det säkerhetspolitiska 

samarbetet i Europa, men att det för Finlands del främst var en fråga om territorialskydd 

gentemot Sovjetunionen och för Sveriges del ett intresse från den sittande regeringen för ett 

internationellt fredspolitiskt samarbete.27 Skillnaden mellan Sverige och Finland är att det 

förra landet tog en tydligare ställning för omorganisering av landets nationella försvar, där 

skydd av andra staters och individers rättigheter i allt större utsträckning ingick i försvarets 

uppgifter, medan Finland i större utsträckning behöll en försvarsmakt inriktat på försvar av 

det egna territoriet. Gällande de internpolitiska faktorerna, menar Doeser att det inom båda 

ländernas politiska system rådde intressekonkurrens mellan både regeringarnas medlemmar, 

och mellan regering och opposition. Detta ledde till att de externa politiska förändringarna 

uppfattades på olika sätt och att tolkningen ledde till olika slutsatser, därav de skilda 

tidpunkterna för de utrikespolitiska besluten i de båda länderna.28 

Genom att granska vilka partier som utgjort regering under den undersökta perioden kan 

denna undersökning bekräfta Doesers slutsatser beträffande den inhemska politiken, och att 

regeringens inställning till EU påverkade Sveriges såväl som Finlands ansökan om EU-

medlemskap. Detta skulle även stärkas av en mer internationellt utblickande försvarsdoktrin 

för Sveriges del, samtidigt som den finländska fokuserar på nationellt försvar.  

De inhemska politiska faktorerna tar även Wilhelm Agrell fasta på, i sin undersökning 

av det svenska försvaret under 1990-talet. Wilhelm Agrells avhandling behandlar den svenska 

försvarsdoktrinen mellan åren 1945-82, och ligger således utanför ramen för denna uppsats 

                                                
25 Doeser s. 203f 
26 Doeser, Fredrik 'Kalla krigets slut och utrikespolitisk förändring i Finland och Sverige', Norden mellan 
stormakter och fredsförbund: nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa / red : Doeser, 
Fredrik, Petersson, Magnus & Westberg, Jacob,  Santérus Academic Press, Stockholm, 2012 s. 44  
27 Doeser s. 199f 
28 Doeser s. 201f 
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undersökningsperiod.29 Agrell gav emellertid år 2010 ut en fortsättning på avhandlingen, 

Fredens illusioner, i vilken han undersöker det svenska försvarets förändring mellan åren 

1988-2010.30 Agrell menar att Sverige under 1990-talet gradvis slutade räkna med hotbild och 

yttre hot i försvarsplaneringen; mellan försvarsbeslutet 1996 till det som fattades 2009 skedde 

dessutom en gradvis förskjutning av den politiska uppfattningen om vad försvarets uppgift 

egentligen var.31 

Enligt Agrell var den avveckling och omställning som skedde under millennieskiftet ett 

resultat av en trög politisk process, och den svenska försvarspolitiken förblev i huvudsak 

oförändrad i 1992 års försvarsbeslut, trots att de säkerpolitiska rambetingelserna ändrats 

drastiskt från det föregående beslutet 1989. Anledningen till detta, menar Agrell, är en rad 

samverkande inre och yttre faktorer; avspänningen stormakterna emellan ledde till en relativt 

instabil ny värld med många stater och politiska strömningar. Förutsägbarhet och 

öst/västkonflikt hade ersatts av en oförutsägbarhet och många komplicerade 

konfliktförhållanden.32 Det var först i och med försvarsbeslutet 1996 som en strategisk och 

organisatorisk förändring kunde skönjas.33 Vidare, menar Agrell, var beslutet att avveckla 

stora delar av försvaret i grund och botten ett ekonomiskt beslut.34  

Det nationella försvaret avvecklades i vad Agrell beskriver som en process som enbart 

delvis kan betraktas som genomtänkt och koherent. Snarare, menar Agrell, var försvarets 

avveckling resultatet av en rad andra processer som i stort rörde främst andra frågor, 

beträffande nationell ekonomi.35  

Agrell har även behandlat denna tid i den svenska försvarspolitiken i Det säkra landet? 

Här undersöks Sveriges försvarspolitik efter 1989 utifrån landets säkerhetspolitik. Agrell 

menar att 1996 var ett vändpunktens år, och att den förändrade säkerhetspolitiska doktrinen 

var ett resultat av internpolitiska maktstrider.36 En tydlig skillnad i de säkerhetspolitiska 

analyserna utan någon relaterad förändring i omvärldspolitiska förhållanden bekräftar Agrells 

teori om 1996 som ett brytningsår. 

                                                
29 Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber: kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen 
från 1945 till 1982, 1. uppl., LiberFörlag, Diss. Lund : Univ.,Stockholm, 1985 
30 Agrell, Wilhelm, Fredens illusioner: det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009, [Ny utg.], 
Atlantis, Stockholm, 2011 
31 Agrell 2011 s. 8 
32 Agrell 2011 s. 81 
33 Agrell 2011 s. 91 
34 Agrell 2011 s. 243 
35 Agrell 2011 s. 241 
36 Agrell, Wilhelm, Det säkra landet?: svensk försvars- och säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat, 
Gleerup, Malmö, 2016 
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Småstatsteori, teorin om hur små stater agerar i det internationella politiska systemet, är 

ett forskningsfält som etablerades under 1900-talets mitt.37 En av de mest namnkunniga inom 

småstatsteori är Anette Baker Fox som undersöker fem mindre staters strategier för att 

undvika krigförande stormakters krav i krigstid utan att bli indragna i kriget själva. Hennes 

forskning indikerar att den mest framgångsrika strategin var att övertyga stormakten som 

utövade det politiska trycket att den mindre statens neutralitet var till bådas fördel.38 

Tidigare forskning indikerar således att i) Finland använde neutraliteten som en garant 

mot sovjetisk invasion och att neutralitetsdoktrinen byttes mot EU-samarbete när det tjänade 

samma syfte, ii) Sveriges neutralitet var ett verktyg för att kunna delta i den internationella 

politiken som en inflytelserik aktör vilket kunde bibehållas även efter EU-inträdet, iii) att det i 

större utsträckning i Sverige jämfört med Finland finns en diskrepans mellan poliska beslut 

och militär doktrinutveckling. 

Det ekonomisk-historiska perspektiv på försvarsekonomiska avvägningar som anläggs i 

föreliggande uppsats avser att bidra till forskningsfältet med en empiriskt grundad diskussion 

om hur försvar, hotbild och tillförda ekonomiska resurser relaterar till varandra. 

 

1.2  Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka förändringarna i Sveriges och Finlands 

försvarsekonomi samt respektive lands säkerhetspolitiska doktrin i syfte att analysera hur 

dessa samvarierar. De båda ländernas försvarspolitiska doktriner förändrades under den 

undersökta perioden och fokus för denna undersökning är huruvida detta är ett resultat av ett 

minskat hot eller en omprioritering av statliga medel. 

Undersökningens är begränsad till tiden mellan kalla krigets slut, som i och med 

Berlinmurens fall innebär en definitiv omvärdering av Sveriges och Finlands utrikespolitiska 

doktriner, och år 2009 då den säkerhetspolitiska överenskommelsen mellan EU:s 

medlemsstater förändras fundamentalt i och med att Lissabonfördraget träder i kraft.  

Den centrala frågeställningen som används för att analysera och förklara ovanstående är  

 

– Vilken relation finns mellan försvarsekonomi och försvarsdoktrin? 

 
                                                
37 En småstat definieras ungefär som en stat som inte kan uppnå säkerhet endast utifrån sina egna resurser, utan 
vilken måste förlita sig på hjälp från andra stater, institutioner och processer. Denna uppfattning måste också 
delas av andra stater i det internationella systemet. Rothstein, Robert L. Alliances and Small Powers. New York 
and London: Columbia University Press, 1968. pp. xi + 331 s. 29 
38 Baker Fox, Annette, The power of small states: diplomacy in World War II, Univ. of Chicago Press, Chicago, 
Ill., 1959 s. 180 
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Som stöd för analysen och för att utveckla resultatet används även följande fråga 

för den omgivande diskussionen; 

 

– Vilka processer påverkar formulerandet av små staters försvarspolitik? 

 

1.3 Teori 
Inom internationella relationer finns tre stora teoriströmningar, eller perspektiv, som i 

grunden utgår från olika sätt att betrakta maktförhållandena i det internationella politiska 

systemet; realism, (neo)liberalism och konstruktivism. Dessa perspektiv utgör ramar för 

forskning och studiet av världspolitiken, och dessa begrepp förklaras i det följande. 

Realism beskrivs i korthet som en syn på internationella relationer där maktbalansen 

stater emellan är grunden till en stabil världspolitik, en syn som under 50- och 60-talet var 

dominerande i internationella relationer. Realismens ursprung återfinns bland annat i Thomas 

Hobbes' idé om naturtillståndet som "allas krig mot alla", att människan i sitt ursprungliga 

tillstånd var en egoistisk varelse som endast tänkte på sina egna fördelar.39 Hans Morgenthau 

och Kenneth Waltz har utvecklat denna idé och bidragit till dagens uppfattning om realism.40 

Morgenthau menar att politik har sin grund i mänskligt beteende, intresse definieras utifrån 

makt, samt att universella moralprinciper inte kan appliceras på staters handlingar.41 Waltz 

menar att de hierarkiska strukturerna i internationell politik inte pådyvlas från en högre 

beslutsfattare, utan att den är resultatet av formellt jämställda politiska aktörers samverka.42 

Stater i en maktbalans tenderar att balansera makten, snarare än att alliera sig med den för 

tillfället starkare parten. Andra staters makt, i synnerhet starka staters, är enligt Waltz alltid ett 

hot men aldrig ett incitament för att ingå i en allians. Svaga stater har ibland inget alternativ 

annat än att alliera sig med en förväntad vinnare, men en stark stat har i realismens filosofi allt 

att förlora på en sådan allians, då försöker denna snarare balansera ut den starkare makten. En 

maktbalans existerar så fort två eller flera stater befinner sig i ett icke-hierarkiskt system 

(såsom internationell politik) där ingen högre makt kontrollerar deras handlingar.43  

                                                
39 Eriksson, Gunnar & Frängsmyr, Tore, Idéhistoriens huvudlinjer, 3., rev. uppl., Wahlström & Widstrand, 
Stockholm, 1992 s. 101 
40 Morgenthau, Hans J., Politics among nations: the struggle for power and peace, Brief ed., McGraw-Hill, New 
York, 1993 samt Waltz, Kenneth Theory of International Politics, 1979 
41 Donnelly, Jack, Realism and international relations, Cambridge University Press, Cambridge [England], 2000 
s. 16 
42 Donnelly s. 16; Waltz, Kenneth N., Theory of international politics, McGraw-Hill, Inc., New York, 1979 
43 Donnelly s. 18 
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Inom liberalism är synen på internationella relationer att det inte bara är stater som 

agerar på den internationella politiska arenan, utan även företag och så kallade non-

governmental organisations (NGO), alltså icke-statliga organisationer såsom till exempel 

Amnesty och Läkare utan gränser. Liberalism inom internationella relationer förespråkar 

samarbete och dess filosofiska grund återfinns hos Jean-Jacques Rousseau och dennes tanke 

om att människan i naturtillståndet samarbetade för att vinna fördelar, och att i en rättfärdig 

stat kommer allas vilja till uttryck.44 Inom liberalismen spelar huruvida en stat är en 

demokrati eller inte en väldigt stor roll. Styrelseskick är inom denna teori en central faktor, till 

skillnad mot realismen som använder en stats förmågor som det centrala i bedömningen.45 

Detta hör ihop med den liberalistiska tanken om den demokratiska freden, det vill säga idén 

att demokratiserade stater inte går in i väpnade konflikter mot andra demokratier. 

Liberalismen utvecklades sedermera till neoliberalism. Neoliberalismen ser världen som ett 

avancerat system med NGO och stater i ett avancerat samarbetssystem, där staters beroenden, 

genom komplex interdependens, påverkar politiken i stor utsträckning.46  

Konstruktivism är en relativt ny teoribildning som började växa fram efter kalla kriget. 

Teorin statuerar att det internationella systemets regler är skapade och reproducerade av 

mänskliga praktiker. De intersubjektiva reglerna ger det internationella systemet mening, och 

det finns inga "naturliga" regler och förhållningssätt.47 Händelser på den internationella 

arenan är för konstruktivister en lärandeprocess som formas av identiteter, intressen och 

värderingar över tid. De institutionella strukturerna utgör en stor del av förklaringen till 

varför stater och andra aktörer agerar som de gör i internationell politik.48  

Skillnaden mellan dessa utgångspunkter är relevant för undersökningen i det följande, i 

och med att inte bara forskning utan även försvarsdoktriner formas utifrån dessa sätt att 

betrakta det internationella politiska systemet. Forskning om internationella relationer antar 

någon av dessa synsätt, och världsbilden som ligger till grund för försvarspolitiska beslut 

antar något av ovan beskrivna synsätt. 

Stater och beslutsprocesser inom samt mellan stater kan betraktas på olika sätt. Den 

rationella aktörsmodellen innebär att stater agerar utifrån rationalitet, en rationalitet som 

                                                
44 Eriksson och Frängsmyr s. 131f 
45 Brown, Michael E. (red.), Theories of war and peace an international security reader, MIT Press, Cambridge, 
Mass., 1998 s. 145 
46 Robert Keohanes och Joseph S. Nyes Power and Interpendence (1989) var tongivande verk tillsammans med 
Koehanes After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (1984) 
47 Guzzini, Stefano A Reconstruction of Constructivism in International Relations European Journal of 
International Relations June 2000 vol. 6 no. 2 147-182 s. 155 
48 Griffiths, Martin, Roach, Steven C. & Solomon, M. Scott, Fifty key thinkers in international relations, 2nd ed., 
Routledge, London, 2009 s.124 
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innebär att aktören konsekvent gör val som är värdemaximerande inom specifika 

begränsningar.49 Staten betraktas enligt den rationella aktörsmodellen som en entitet som 

förutsätts agera i likhet med en individ. Rationella aktörsmodellen förutsätter att stater 

betraktas som monoliter i det världsomfattande politiska systemet. 50 Graham T. Allison 

menar att (i) monoliterna innehåller många delar som samarbetar för att nå beslut, och (ii) att 

de beslut som stater fattar är resultatet av en mängd individuella processer och konflikter 

mellan individer med olika uppfattningar om statliga mål, organisatoriska mål, och politiska 

mål.51 Stater är inte individer med egen ”vilja”, utan utgörs av ett konglomerat av 

organisationer och politiker.52 

Allison presenterar två kompletterande modeller av hur en stat kan betraktas och 

analyseras; organisationsmodellen (i) tydliggör att det som i rationella aktörsmodellen 

analyseras som den monolitiska statens "handlingar" och "val", istället är resultatet (output) 

av stora organisationers beteendemönster.53 Organisationsmodellen går ut på att de 

byråkratiska systemen agerar enligt vissa organisatoriska mål som inte nödvändigtvis 

sammanfaller med statens mål som helhet. Dessa organisationsmål kan handla om 

budgetfördelning, personal eller samhällsstatus.54 Maktspelsmodellen (ii) fokuserar på den 

politiska styrningen och antar att en stats säkerhetspolitiska handlingar är resultatet av 

kompromisser och köpslående mellan aktörer i statens nationella politiska system.55 

Maktspelsmodellen betraktar beslut som följder av ett maktspel inom en beslutsfattande elit 

där uppgörelser och interna strider avgör vilka beslut som tas.56 

Utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik är tre begrepp som innefattar olika 

delar av ett lands politik gentemot sin omvärld. Utrikespolitik är ett lands politik gentemot 

andra länder, och innefattar den politik som landet för i syfte att värna såväl territoriell 

integritet, medborgarnas välfärd, samt de grundläggande värden som innehas i landet. I detta 

ingår militär våldsanvändning men också bland annat att ge bistånd, belägga andra länder med 

ekonomiska sanktioner samt att upprätta och vidmakthålla diplomatiska förbindelser.57 

                                                
49 Allison, Graham T. & Zelikow, Philip D., Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis, 2. ed., 
Longman, New York, 1999 s. 18 
50 eng: monoliths, a very large and powerful organization that acts as a single unit. 
51 Allison & Zelikow s. 5 
52 Allison, Graham T. & Zelikow, Philip D., Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis, 2. ed., 
Longman, New York, 1999 s. 3 
53 Allison & Zelikow s. 5 
54 Agrell s. 26 
55 Allison & Zelikow s. 6 
56 Agrell s. 26 
57 Nationalencyklopedin, utrikespolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utrikespolitik(hämtad 
2017-05-30) 
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Säkerhetspolitik innefattar de åtgärder ett land vidtar för att skydda det mot yttre hot, men 

begreppet har efter kalla kriget vidgats till att innefatta bland annat bekämpning av 

internationell brottslighet.58 Försvarspolitik är ett samlingsbegrepp för de politiska beslut som 

rör utformandet av ett nationellt försvar, såväl civilt som militärt.59 Dessa begrepp används i 

det följande på olika sätt och det är därför vitalt att inneha en förståelse för vad som skiljer 

dem åt. 

Skillnaden mellan liberalism och realism i internationell politik kommer att återkomma 

i det följande som en del av diskussionen kring hur de båda ländernas politik förändrats. 

Förhållningssättet till hur en stat ska betraktas; som monolit eller summan av många aktörers 

beteenden och beslut, utgör en del i uppsatsens analys. 

 

1.4  Metod och material 
Genom att analysera och jämföra hur de två ländernas försvarsutgifter varierar i förhållande 

till den försvarspolitiska doktrinen söker denna uppsats besvara ovanstående frågor. För att 

göra detta kommer de respektive ländernas försvarsekonomi under tidsperioden presenteras 

och tolkas grafiskt, och med hjälp av resultatet av detta undersöks därefter hur försvarsbudget 

och försvarsdoktrin relaterar till varandra. Dessa resultat diskuteras sedan utifrån de likheter 

och skillnader som finns de båda länderna emellan, samt den alltjämt förändrade 

omvärldssituationen. 

Urvalet av litteratur är gjort utifrån de studier som behandlar Sveriges och Finlands 

försvarspolitiska doktrin under den aktuella tidsperioden, och som kunnat hittas inom ramen 

för den tid uppsatskursen omfattar. Det finns många undersökningar av de båda ländernas 

respektive politik, men övriga som kunnat hittas fokuserar antingen på andra tidsperioder eller 

enbart på output av politik utan någon fokus på dennas bakomliggande faktorer. 

Begreppet doktrin används och tolkas genomgående i denna uppsats med utgångspunkt 

i Katarina Brodins definition, doktrinen som ”ett av de officiella makthavarna öppet redovisat 

system av allmänna uppfattningar och föreställningar, inklusive normativa, med avseende på 

det internationella systemet och den egna statens roll i detta system”.60  

                                                
58Nationalencyklopedin, säkerhetspolitik.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/säkerhetspolitik (häm
tad 2017-05-30) 
59Nationalencyklopedin, försvarspolitik.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/försvarspolitik (hämta
d 2017-05-30) 
60 Brodin s. 2 
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Begreppet stat används enligt Graham T. Allisons definition, se nedan; vilket innebär att 

staten således inte betraktas som en monolitisk beslutsfattare med egen vilja, utan som ett 

resultat av många komplexa processer. 

I uppsatsen undersöks försvarsutgifterna genom analys av kvantitativa data för 

respektive lands försvarsutgifter. Den data som rör militära utgifter hämtas från SIPRI:s 

databas. SIPRI är ett oberoende forskningsinstitut som forskar kring konflikter, upprustning, 

vapenkontroll och nedrustning.61 Data som rör militära utgifter är insamlad av SIPRI enligt 

prioriteringsordning: (i) primärkällor i form av data redovisad av landets regeringar antingen i 

officiella publikationer alternativt via frågeformulär, (ii) sekundärkällor som citerar 

primärkällor, eller (iii) andra sekundära källor.62 SIPRI rankas väldigt högt i internationella 

jämförelser, och insamlingen av data sker på ett kontrollerat sätt. 63 Datainsamlingen som 

SIPRI gör kan således betraktas som en tillförlitlig källa.  

I samband med det avsitt i uppsatsen som behandlar dataanalysen redovisas den 

problematik som kan finnas angående specifika värdens tillförlitlighet och kontinuitet, till 

exempel för de baltiska länderna som inte hade självständiga regeringar förrän i mitten av 

1990-talet. Militära utgifter utgör grunden för undersökningen av försvarsutgifter. 

Definitionen av vad som utgör militära utgifter i redovisad statistik samt genomgående i hela 

uppsatsen är utifrån SIPRI:s definition av militära utgifter enligt följande; ett lands militära 

utgifter utgörs av militära styrkor inklusive fredsbevarande sådana, försvarsministerium och 

statliga institutioner involverade i försvarsfrågor, paramilitära styrkor som tränas för militära 

operationer, samt militära rymdprojekt. Detta inkluderar således personalkostnader (löner, 

sociala avgifter och pensioner), övningar och underhåll, nyanskaffningar, militär FoU, militär 

infrastruktur, bistånd till andra länders militära verksamhet. I de militära utgifterna ingår inte 

civilt försvar, veteranförmåner, nedrustning, konvertering eller förstöring av vapen.64 

Utgifterna presenteras per kalenderår, vilket utgår från antagandet att utgifterna är jämnt 

fördelade över budgetåret. Konverteringen från löpande till fasta priser baseras på landets 

konsumentprisindex (KPI).65 Den genomsnittliga växelkursen för respektive år har använts 

                                                
61 SIPRI grundades av Sveriges riksdag 1966 till minne av Sveriges 150 år av obruten fred, efter ett initiativ av 
Alva Myrdal och Tage Erlander. Forskningsinstitutet finansieras till ungefär hälften av svenska statliga medel 
via Utrikesdepartementet och övriga medel kommer från andra stater och NGO:s. SIPRI: Funding 
www.sipri.org/about/funding 2016-11-03 
62 Enligt organisationen. Where does SIPRI military expenditure data come from? 
https://www.sipri.org/databases/milex/frequently-asked-questions 2016-11-04 
63 Till exempel plats 8 i kategorin Defense and National Security i 2015 års Global Go To Think Tank Index 
Report. repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=think_tanks 2016-11-03 
64 SIPRI. Sources and methods. https://www.sipri.org/databases/milex/sources-and-methods#definition-of-
military-expenditure (2017-03-18) 
65 Det framgår dock inte av SIPRI:s information vilket KPI som använts 
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för att omvandla utgifterna till US dollar, och i vissa fall den officiella växelkursen. De 

militära utgifternas andel av BNP är beräknad genom att de nominella utgifterna i landets 

valuta delats med det nominella värdet av BNP i samma valuta. Resultatet av detta förfarande 

är det vanligaste sättet att räkna ut militära utgifters andel av landets totala ekonomi. 

Statistiken över de militära utgifternas andel av statsbudgeten baseras på statistik från 

internationella valutafonden (IMF). 

Den andel av BNP som försvarsbudgetens storlek motsvarar ger en indikation på hur ett 

land satsar på det nationella försvaret. I internationella jämförelser är detta ett vedertaget mått 

på försvarssatsningar – vilket styrks av till exempel det faktum att Nato-medlemskapet är 

förbundet med ett krav på att landet i fråga satsar minst så mycket på sitt försvar som 

motsvaras av två procent av dess BNP årligen. 

Den säkerhetspolitiska doktrinen undersöks kvalitativt med utgångspunkt i officiella 

skrivelser och tryck utgivna av respektive lands politiska ledning, vilket är ett vanligt 

tillvägagångsätt för doktrinstudier.66 I Sveriges fall innebär offentligt tryck i denna uppsats 

riksdagens försvarsbeslut. För Finlands del är motsvarigheten statsrådets (Finlands 

regeringsorgan och den finländska motsvarigheten till Sveriges regering) säkerhets- och 

utrikespolitiska redogörelser till Riksdagen från respektive år. 

Metoden som används för att utifrån de offentliga trycken analysera den 

försvarspolitiska doktrinen är utvecklad av statsvetaren Katarina Brodin, och är vanlig i 

forskning om försvarspolitik och doktriner (Figur 1). 

 
Figur 1: Doktrinanalys 

 
Källa Analysschema, efter Brodin (1977), s. 56. 

                                                
66 Till exempel Agrell som använder Brodins analysmodell i sin avhandling 

Doktrin

Strategi

Instrumentella	
mål/värden Medel

Argument

Grundläggande	
mål/värden Världsbild

Universell Regional
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Strategi, är allmänna handlingsrekommendationer angående politikens inriktning vilka delas 

upp i instrumentella målsättningar som är mål med vilka man vill trygga de grundläggande 

målsättningarna till exempel ”goda relationer med grannstater”, samt de medel som används 

för att uppnå de grundläggande målen (alliansfrihet). Argument är avsedda att påvisa 

ändamålsenligheten hos den förda politiken och dessa delas upp i grundläggande 

målsättningar som kan vara ”fred” eller ”frihet”, dels i världsbild, som är antingen 

beskrivningar av det internationella (universella) systemet eller av stater och regioner med 

primär betydelse för landets säkerhet.67 

Texterna har närlästs, och utifrån nyckelformuleringar har element ur texterna 

analyserats efter Brodins modell. Ur källorna har nyckelformuleringar tolkats efter Brodin (se 

Figur 1), och hur dessa tolkats förklaras enligt nedan där det som har avgjort tolkningen 

fetstilas i följande formulering ur Statsrådets redogörelse till riksdagen 1995;  

 
Avsikten med Finlands säkerhetspolitik är att bevara landets självständighet, säkra 
samhällets grundläggande värden och trygga landets politiska handlingskraft. Målet 
är att trygga det finska samhällets värden och strukturer gentemot yttre hot och att 
utveckla dem i överensstämmelse med finländarnas uttalade vilja.68  

 

Här beskrivs alltså mål och avsikt explicit, och utifrån detta tolkas och placeras efterföljande 

formuleringar in efter Brodins modell som en grundläggande målsättning.  

De processer som föregår politiska beslut angående det nationella försvarets budget och 

inriktning är väldigt lika i de båda länderna, men skiljer sig också på några punkter. I Finland 

hade till exempel den politiska representationen mer begränsad makt över försvaret i 

jämförelse med Sverige. 

Försvarsbesluten i Finland följde fram till år 2000 följande process; försvarspolitiken 

planerades av Försvarsrådet, som var ett rådgivande organ under presidenten sammansatt av 

några ministrar samt landets tre högsta militärer. Riksdagen hade begränsad insyn i arbetet. 

Försvarsrådet arbetade fram en rapport som fastställdes och gavs ut i två versioner, en öppen 

och en hemlig. Den öppna redogjorde Finlands regering, statsrådet, för i riksdagen, sedan 

ansvarade Utrikesutskottet för att ta fram riksdagens betänkande angående statsrådets 

redogörelse. Utrikesutskottet samlade även in yttranden från Försvarsutskottet och 

                                                
67 Brodin s. 56 
68 SRR 1995 s. 4 



 
16 

Statsutskottet.69 Efter år 2000 förändrades processen. Försvarsrådet avvecklades, och dess 

uppgifter fördelades dels på säkerhetspolitiska och utrikespolitiska utskotten, dels på 

Försvarsministeriet. Till 2001 års redogörelse tillsattes en säkerhets- och försvarskommitté 

som koordinerade beredningen av denna.70 

I Sverige fattas försvarsbesluten i riksdagen efter följande modell: regeringen ger 

planeringsanvisningar till försvarsberedningen och totalförsvarsmyndigheter, (bland andra 

Försvarsmakten), vilka har varierat under tidsperioden. Därefter inkommer myndigheterna 

med rapporter, betänkanden och försvarsmaktsplaner vilka regeringen använder när 

försvarspropositionen utformas. Propositionen behandlas därefter i Försvarsutskottet som 

avger ett betänkande; därefter fattar riksdagen beslut om propositionen, som när den antas 

omsätts i regleringsbrev till Försvarsmakten och övriga myndigheter.71 

Under 90-talet togs i Sverige två försvarsbeslut; ett år 1992 och ett 1996. Dessutom togs 

försvarsbeslut 2000 i två omgångar, 1999 och 2001. De respektive försvarsbesluten bereddes 

av försvarskommittéer som lämnade betänkanden och delbetänkanden inför besluten. 

Överbefälhavaren (ÖB) utkom dessutom med årliga så kallade programplaner som klargjorde 

ÖB:s synpunkter på Försvarsmaktens kommande utveckling.72 De svenska större 

försvarsbesluten under 2000-talet fattades 2004 och 2009. 

Den analys som genomförts av materialet utgår från Brodins analysschema som dock 

innebär att en tolkning av argumentens tillhörighet kommer behöva utföras, vilket innebär att 

det kommer av vara svårt att tillskriva en absolut objektivitet.73 En analys av detta slag 

kommer ofrånkomligen att i viss mån bero av författarens tolkning av materialet. Brodin 

angriper själv detta problem, och menar att analysschemats kategorier är konstruerade på ett 

sätt som gör det ”av lättförklarliga skäl svårt att uppnå en hög grad av reliabilitet i arbetet”.74 

Vidare har ”[k]riterierna för fastställandet av en viss utsagas kategoritillhörighet /…/ inte 

utformats med sådan exakthet att möjligheten av alternativa tolkningar i samband med 

materialets klassificering helt /…/ eliminerats”.75 En kvalitativ innehållsanalys kommer 

således ofrånkomligen innebära att tolkningar görs från författarens sida, men detta är något 

som även uppträder hos kvalitativa textanalyser. Det centrala argumentet Brodin framhåller 

                                                
69 Edström, Håkan, Hur styrs försvarsmakten?: Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet /, 
Statsvetenskap, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2003,Umeå, 2003 s. 51 
70 SRR 2001 Finlands säkerhets och försvarspolitik 2001. Statsrådets redogörelse till riksdagen 13.6.2001 s. 3 
71 Edström s. 50 
72 Agrell 2011 s. 83 
73 Vilket ju i sig är en av den moderna vetenskapens stora frågor 
74 Brodin s. 57 
75 Brodin s. 57 
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för att använda den kvalitativa textanalysen på detta vis är det sätt på vilket resultaten används 

som förklarande ansats.76  

Den kvalitativa analysen av utrikespolitiska doktriner som genomförs i denna uppsats 

utgör en del i ett större sammanhang inom vilket doktrinanalysen kontextualiseras och 

diskuteras kritiskt. Brodin använder denna metod i sin undersökning av Finlands 

utrikespolitiska doktrin 1944–68, genom att studera presidenterna Paasikivis och Kekkonens 

uttalanden angående säkerhetspolitik.77 

Genom att analysera de direktiv som utgivits av respektive regering framträder den 

försvarspolitiska doktrinen såsom den formulerats i Sveriges försvarsbeslut samt Finlands 

motsvarighet; statsrådets redogörelse till riksdagen över de utrikespolitiska förhållandena. 

I den statliga utredningen Two of a kind?: economic crisis, policy responses and well-

being during the 1990's in Sweden and Finland ger Mikko Kautto en övergripande översikt 

över hur Finland och Sverige på var sitt håll hanterade den ekonomiska krisen under 1990-

talet. Denna SOU har använts i undersökningen för att analysera de båda ländernas 

ekonomiska förutsättningar.78 

Hotbilder och upplevda hot utgör en central del i diskussionen kring den 

säkerhetspolitiska doktrinens förändring. Ett metodproblem som kan uppstå i studiet av 

militära frågor och säkerhetspolitik är att det aldrig säkert går att veta i vilket ändamål ett 

officiellt uttalande görs. Bakomliggande motiv, eller hemliga analyser som är av värde för de 

respektive ländernas säkerhet ligger emellertid utanför denna studies syfte. I denna studie 

bortses från eventuella hemliga strategier eller en eventuell diskrepans mellan offentlig och 

hemlig information, det som är intressant är den officiella bilden av statens säkerhetspolitik 

och hur den framförs till folkvalda politiker och till medborgare. Hotbild som politiskt 

verktyg och användningen av den som sådan faller emellertid inom uppsatsens ram. 

Den namnkunnige finländske diplomaten och statstjänstemannen Max Jakobson 

beskriver i Finlands väg 1899–1999 (1999) den finländska statens 1900-tal i fråga om dess 

diplomatiska och politiska utveckling.79 Boken har undertiteln från tsarväldet till EU-

medlemskap och Jakobson, som tillhörde President Kekkonens innersta krets, redogör här för 

bland annat de säkerhetspolitiska bedömningar som han anser ligger till grund för den förda 

politiken i Finland. Naturligtvis gör Jakobson inte anspråk på att uttrycka något annat än sin 
                                                
76 Brodin s. 57f 
77 Brodin s. 46 
78 Kautto, Mikko, Two of a kind?: economic crisis, policy responses and well-being during the 1990's in Sweden 
and Finland: [a report from the government commission] A Balance Sheet for Welfare of the 1990's, Fritzes 
offentliga publikationer, Stockholm, 2000 
79 Jakobson, Max, Finlands väg 1899-1999: Från tsarväldet till EU-medlemskap. Atlantis, Malmö, 1999 
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egen uppfattning och detta är ingen forskningspublikation, men väl en förstahandsbetraktelse 

över de säkerhetspolitiska avvägningarna som Finland gör i samband med EU-inträdet. Den 

bild som den politiskt obundne Jakobson ger uttryck för nyanserar i mångt och mycket den 

från officiellt håll projicerade bilden. Boken används därför med försiktighet i 

undersökningen som en nyans i analysen av de officiella publikationerna. 

En analys av EU-inträdet och de följdverkningar detta hade på Sverige respektive 

Finland gör Mikael af Malmborg och Teija Tiilikainen i antologin Finnish and Swedish 

security Comparing national politics (2001). Författarna analyserar här de respektive 

ländernas säkerhetspolitik utifrån olika aspekter. Boken, som är resultatet av ett 

forskningsprojekt vid GUSP, innehåller flera artiklar författade av namnkunniga forskare i 

Norden. De används i tillämpliga delar för avsnittet om neutralitet och säkerhetspolitikens 

utveckling.80 

 
1.5  Disposition och avgränsning 
För att underlätta läsning och tydliggöra undersökningens resultat är uppsatsen disponerad 

enligt följande. I inledningen presenteras uppsatsen. Därefter följer en genomgång av rådande 

forskningsläge. Uppsatsens syfte och frågeställning presenteras därpå. Efter detta följer en 

beskrivning av den metod och det material som använts i undersökningen, sedan beskrivs 

uppsatsens disposition och undersökningens avgränsning. 

Efter de inledande avsnitten följer bakgrundsavsnittet, i vilket de undersökta länderna 

Sveriges och Finlands säkerhetspolitik under de två århundradena beskrivs. I detta avsnitt 

beskrivs även EU:s utveckling i korthet, för att erbjuda ett ramverk för den fortsatta analysen. 

Undersökningen har två delar, där första delen avhandlar de faktiska försvarsutgifterna 

för Sverige respektive Finland. Här analyseras dessa i relation till Östersjöländerna, samt 

USA respektive Sovjet/Ryssland och sätts in i en vidare kontext som utvecklas i 

undersökningens andra del. 

Undersökningens andra del utgörs av en studie av de båda ländernas säkerhetspolitiska 

resonemang som använts av riksdagen respektive statsrådet. Analysen genomförs mot 

bakgrund av resultatet i undersökningens första del, och fokuserar på växelspelet mellan 

respektive lands ekonomi samt försvars- och säkerhetspolitiska strategier. Till grund för 

analysen av de respektive ländernas försvarsdoktriner ligger de direktiv som utgivits av 

                                                
80 Huldt, Bo (red.), Finnish and Swedish security: comparing national policies, Swedish National Defence 
College, Stockholm, 2001 
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respektive regering, nämligen Sveriges försvarsbeslut samt Finlands motsvarighet; statsrådets 

redogörelse till Riksdagen över de utrikespolitiska förhållandena. 

Tidsmässigt avgränsas undersökningen till åren mellan 1989 och 2009. I december 1987 

skrev USA och Sovjetunionen under det så kallade INF-avtalet, som innebar att samtliga 

medeldistansrobotar i Europa skrotades inom några år. 81 Detta var ett stort steg mot kalla 

krigets definitiva slut, och en bekräftelse på att den internationella avspänningen var ett 

faktum.  Berlinmurens fall i november 1989 utgör startpunkt för ett definitivt slut på kalla 

kriget och därför är 1989 ett bra startår för att undersöka den process som föregår de två 

staternas EU-medlemskap.  

I december 2009 träder Lissabonfördraget i kraft, vilket innebär att den Gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), EU:s andra pelare, läggs samman med de övriga 

pelarna Europeiska Gemenskapen (EG) och Polisiärt och straffrättsligt samarbete (PSS) till en 

gemensam juridisk person i form av EU. Undersökningen begränsas därför till åren mellan 

1989 och 2009.  

 
2 Neutralitet i Sverige och Finland 1809–1989 
De säkerhetspolitiska avvägningar som ligger till grund för en stats agerande i internationell 

politik är ett komplext system. Relationer med andra länder, spänningar i närområdet, historia 

och nationella politiska intressen är några av de faktorer som spelar in när beslut fattas på 

internationell nivå.82 Relationen mellan Sverige och Finland har en lång historia. En gång 

hörde de till samma rike men alltsedan Freden i Fredrikshamn 1809 har de båda staternas 

öden varit skilda. Båda hade under 1990-talet en uttalad neutralitetspolitik, men vägarna dit 

skilde sig på olika sätt. Detta har haft betydelse för de respektive ländernas utrikespolitiska 

avvägningar, i senare tid i fråga om EU-medlemskapet. För att förstå neutralitetens 

komplexitet och skillnaderna de båda länderna emellan så är det relevant att förstå hur denna 

växt fram och hur relationerna mellan Sverige, Finland och övriga Europa respektive 

Ryssland tett sig under föregående sekel. 

I det följande redogörs först för de båda ländernas politiska utveckling, därefter görs en 

kort sammanfattning av EU:s framväxt. 

 
 
 

                                                
81 Nationalencyklopedin, kalla kriget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kalla-kriget (hämtad 
2016-11-17) 
82 Beskrivs av bland andra Graham T. Allison. Se ovan 
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2.1 Från Fredrikshamn till Bryssel: neutralitet och försvarsekonomi 
För Sveriges del inleddes de första försöken att formulera en neutralitetspolicy redan under 

1800-talet, efter Napoleonkrigens slut.83 De två stora konflikter som utspelat sig i Norden och 

som Sverige varit inblandat i; unionskonflikten med Norge 1905 samt Ålandsfrågan 1921, 

hade lösts utan att militärmakten blandats in. Ålands statstillhörighet och den konflikt som 

uppstod i samband med frågan utgjorde emellertid en allvarlig belastning på de svensk-finska 

relationerna, en territoriestrid som slutligen vanns av Finland.84 Efter 1809 års skilsmässa från 

Sverige ökade den finländska politikens självbestämmanderätt; trots att landet var ett 

autonomt kejsardöme under Ryssland med egna lagar, egna lagstiftande organ och egna 

militära förband skilda från Rysslands.85 I Sverige var hållningen gentemot Finland försiktig 

under 1800-talet. Den svenske konungen Karl Johan var noga med att inte äventyra 

relationerna med Ryssland och tsarregimen, och svenska politiker undvek att ta ställning för 

Finlands sak gentemot det ryska väldet. 86 

I ett slag kom Finland att 1906 få en av Europas mest demokratiska 

representationsordningar, då fyrståndsriksdagen avskaffades och ersattes av en ny 

lantdagsordning vilken innebar att valen till lantdagens enda kammare var direkta, 

proportionerliga och av röstande medborgare ur alla samhällsgrupper (även kvinnor).87 

I Sverige blev samtidigt de industriföretag som etablerats under 1800-talet, såsom 

Bofors och Karlskronavarvet, tillsammans med nystartade företag (till exempel Kockums) 

stora producenter av militär materiel. Militära utgifter utgjorde redan innan första världskriget 

en stor del av de statliga utgifterna för Sverige, och internationella spänningar bidrog till att 

det inhemska stödet var starkt för stora försvarsutgifter. En omfattande försvarsindustri 

upprätthölls på grund av att en väpnad konflikt med stormakterna inte kunde uteslutas som ett 

möjligt scenario.88  

Under 1910-talet utbröt i Sverige en politisk strid angående byggandet av en ny 

pansarbåt, den så kallade F-båten. Konflikten, som även var en del av opinionsbildningen 
                                                
83 Wahlbäck, Krister The Roots of Swedish Neutrality 1986, citerat i Hagelin, B. & Wallensteen, Peter, 
'Understanding Swedish military expenditures', Cooperation and conflict., 1992(27): 4, s. 415-441, 1992, s. 418 
84 Wahlbäck s. 134 
85 Utrikesministeriets hemsida: Ministeriet och beskickningar/Historia/Finland blir självständigt: 
utrikesförvaltningens uppkomst och inledande skede 
http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=84082&contentlan=3 Jakobson, Max, Egna vägar: 
studier i Finlands utrikespolitik efter andra världskriget, Norstedt, Stockholm, 1968 s.14f 
86 Wahlbäck, Krister, 'Det hotade landet och det skyddade: ett perspektiv på förhållandet Finland-Sverige från 
februarimanifestet till vinterkriget, 1899-1939', Det hotade landet och det skyddade / red.: Tapani Suominen och 
Anders Björnsson., s. 121-[146], 1999 s.126 
87 Petersson, Olof, Folkstyrelse och statsmakt i Norden, Uppsala, Diskurs, 1984 s. 17 
88 Hagelin, B. & Wallensteen, Peter, 'Understanding Swedish military expenditures', Cooperation and conflict., 
1992(27):4, s. 415-441, 1992 s. 418 
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inför riksdagsvalen, fick sin upprinnelse i en privat insamling av medel för att bygga F-båten. 

Över 17 miljoner kronor samlades in under några få månader, och 1915 kunde F-båten 

sjösättas.89 Försvarsfrågans centrala roll i Borggårdstalet 1914 och den därefter följande 

regeringskrisen, vilken ledde till Statsminister Staaffs avgång, skulle kunna ses som ett bevis 

för försvarets viktiga roll i den nationella politiken under denna tid. Försvarsdispyten fick 

dock sin lösning under 1914 då härordningen, försvarsbeslutet, godkändes av riksdagens båda 

kamrar. Första världskrigets utbrott gjorde de tveksamma mer positivt inställda till ett stärkt 

försvar.90   

Efter Finlands självständighetsförklaring 6 december 1917, besökte en finländsk 

delegation Stockholm för att åstadkomma ett svenskt erkännande av Finland, men 

statsminister Edén rådde delegationen att först söka ett ryskt erkännande. Det svenska 

erkännandet kom sedan i januari 1918, några dagar efter det ryska, och stöd kom från Sverige 

bland annat i form av hemlig militär assistans och att ett antal välutbildade officerare 

beviljades avsked för att arbeta i Mannerheims stab eller på andra strategiskt viktiga 

positioner. Det svenska stödet var emellertid mycket mindre än vad man från finländskt håll 

hade hoppats på, och Finlands försök att söka helhjärtat stöd från det forna broderfolket 

mottogs svalt med hänvisning till de risker inblandning skulle innebära för svensk del. För 

finländarna tycktes Sveriges undflyende hållning var svepskäl från en rädd egoistisk stat 

ovillig att bistå sitt grannland.91 

För Finland sågs Ryssland den naturliga fienden. Relationerna med Tyskland 

utvecklades av de borgerliga, som vid denna tidpunkt var i regeringsställning. Den så kallade 

jägarrörelsen, som utbildade finnar i Tyskland, uppstod. Finländska aktivister hade samtidigt 

försökt uppvakta den svenska regeringen att utbilda dessa.92 Finlands utrikespolitik 

förankrades i det tyska stödet, och våren 1918 kallades tyska trupper till Finland för att hjälpa 

till i kampen mot de röda.93 Efter att republikanerna vunnit valet 1919 erkände även Förenta 

staterna och Storbritannien Finland som självständig stat.94   

Efter första världskrigets slut inledde många länder en omfattande nedrustning; och så 

även Sverige. 1925 års försvarsordning innebar en drastisk förändring i 

försvarsorganisationen. Antalet arméfördelningar gick från sex till fyra, 17 arméförband drogs 

                                                
89 Den Svenska historien, Bonnier Lexikon 1997 Vol 14 s. 54f 
90 Den Svenska Historien s. 59f 
91 Wahlbäck, s.132f 
92 Wahlbäck, s.131 
93 Nationalencyklopedin, Fredrik Karl. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fredrik-karl (hämtad 
2016-11-15). 
94 Jakobson s. 17 
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in och personalen minskades kraftigt. Flygstridskrafterna organiserades i och med denna 

försvarsordning som ett självständigt flygvapen, efter att tidigare insorterats under både armén 

och flottan.95  

I Helsingfors tolkades det svenska nedrustningsbeslutet 1925 som att Sverige räknade 

med att Finland skulle ta första stöten i händelse av att Sovjet skulle söka upprättelse. Denna 

uppfattning styrks av korrespondens mellan svenska och finländska officerare i 

nyckelpositioner.96 Resultatet blev en finländsk utrikespolitik som inte sneglade mot sin 

västliga granne över huvud taget. Det turbulenta 30-talet var omskakande för såväl Sverige 

som Finland, om än på olika sätt. Finlands politiska situation tedde sig alltmer osäker i och 

med Hitlers maktövertagande och den tilltagande tysk-sovjetiska motsättningen. Risken att bli 

indragen i ett krig kastade dock Finland tillbaka in i samma läge som man befunnit sig i precis 

efter självständigheten. De finländska försöken att med idog uppvaktning vinna utfästelser om 

svenskt stöd gav föga resultat, och Sverige vidhöll att frågan om svenskt militärt stöd var en 

fråga för Nationernas Förbund (NF). Detta förhållningssätt gav Sveriges regering möjlighet 

att undvika en konflikt som de inte hade makt över.97 

Frågan kom dock i ett annat läge ur svensk synpunkt efter 1937–38, då Tyskland visat 

aggressiv utrikespolitik och stark makttillväxt, samtidigt som Nationernas Förbunds 

kollektiva säkerhetssystem kollapsat, och Finlands regering blev mer vänsterorienterad genom 

tillträdet av en rödmylleregering bestående av socialdemokrater och agrarer.98 Ett tyskt 

angrepp mot Sverige tycktes inte längre fullt så otänkbart, och det sovjetiska hotet via Finland 

bleknade något. Skulle Sverige i detta läge visa sig kallsinnigt fanns också risken att Finland 

skulle närma sig Berlin, vilket skulle påverka relationerna med Sovjetunionen.99 

Förhandlingarna 1938 om att gemensamt befästa Åland, gav uttryck för en vilja till 

finsk-svensk försvarssamverkan, om än något tvekande.100 Svenskarna var inte villiga att ta på 

sig några bindande förpliktelser, och insisterade på att planen skulle vinna Sovjetunionens 

godkännande. Efter ett nej från Sovjetunionen i maj 1939 bordlades frågan för svensk del. 

Efter Molotov-Ribbentroppakten i augusti 1939 förändrades maktbalansen i Östersjön, och 

den strategiska position som Åland haft gentemot både Tyskland och Sovjet blev nu en tydlig 

                                                
95 Den Svenska Historien s. 152 
96 Turtola, Martti, Från Torne älv till Systerbäck: hemligt försvarssamarbete mellan Finland och Sverige 1923–
1940, Militärhistoriska förl., Stockholm, 1987 citerad i Wahlbäck s.135f 
97 Wahlbäck s. 135-138 
98 NF:s kris berodde bland annat på den sk. Abessinienkrisen 1935–36, som bidrog till NF:s slutliga upplösning. 
Wahlbäck s.138 
99 Wahlbäck s. 138f 
100 Nationalencyklopedin, Stockholmsplanen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stockholmsplanen (hämtad 2016-11-16) 
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spets mot den östliga av de två, och Sverige insåg att om Moskva i och med detta skulle få 

kontrollera Finland hade Tyskland kunnat sätta rejäl press på svenskarna. Planerna på att 

befästa Åland släpptes.101 

Den svenska Försvarsberedningen 1941 och försvarsbeslutet 1942 lade fokus på 

militärindustriell utveckling, vilket resulterade i en kraftfull ansträngning för att etablera en 

nationell FoU-förmåga som innefattade bland annat radarteknologi och atomvapen.102 

Under andra världskriget och i synnerhet 1940 och -41 dominerade Tyskland och 

Sovjetunionen norra Europa och Sverige isolerades från omvärlden vilket fick till konsekvens 

att vapenimport inte längre var möjligt, och Sverige fick lita till en inhemsk produktion av 

vapen. Simultant med detta så utvecklades en policy för att hantera de ekonomiska 

konsekvenser som en minskad exporthandel skulle ha för Sverige.103 Forskning indikerar att 

Sverige under andra världskriget ägnade sig åt anti-maktbalans, vilket innebar att eftergifterna 

åt de stormakter som var krigförande töjdes ut, men aldrig så långt att landet inte kunde dras 

ihop för att tänjas åt något annat håll. Baker Fox menar att Sverige handlade i egenintresse 

och gjorde vad som passade egna syften, oavsett hur stor press som påfördes från de 

krigförande stormakterna. En stor del i de svenska framgångarna gällande att behålla 

neutraliteten var att Sveriges diplomati backades upp av genuin militär styrka, välbalanserad 

ekonomi, lager av vitala importvaror samt innehav av råvaror som krigförande makter var 

intresserade av.104 

En avancerad inhemsk militärindustri tillsammans med ett starkt militärt försvar 

utgjorde från 1945 den hårda kärnan i Sveriges försvarspolitik. Militär FoU under perioden 

efter 1945 var ohotat det största statliga FoU-området, och detta stöddes av den politiska 

koppling mellan militär-politisk neutralitet och den höga grad av militärindustriell 

självförsörjning som fanns.105 En konstant faktor i den svenska försvarspolicyn har varit att 

försvara Sverige med hjälp av svenska tillgångar, och därför var det också viktigt att 

upprätthålla en relativt stor försvarsindustri.106 

Den finländska säkerhetspolitikens främsta princip var att upprätthålla goda relationer 

med Sovjetunionen.107 President Paasikivi (1946-56) beskrev internationella relationer som en 

                                                
101 Wahlbäck s. 140-142 
102 Hagelin och Wallensteen s 419f och Agrell 1989 kap 4 
103 Hagelin och Wallensteen s. 416 
104 Baker Fox s. 146 
105 Hagelin och Wallensteen s. 420 samt Agrell s. 75 
106 Hagelin och Wallensteen s. 416 
107 Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet i Finland, framhåller detta i sin artikel 'Finland och 
Sverige: skillnader och likheter i sätten att förstå världen efter det kalla kriget', Det hotade landet och det 
skyddade / red.: Tapani Suominen och Anders Björnsson., S. 209-[219], 1999 s. 210 
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maktkamp mellan stater, en kamp i vilken det inte fanns utrymme för rätt och moral, och 

Finlands uppfattning om dess position i det globalpolitiska systemet var att den främst 

definierades av grannskapet med stormakten Sovjet. Den egna uppfattningen om en småstat 

med begränsad makt och internationell rörelsefrihet utgjorde grunden i den finländska 

neutraliteten när den formulerades i efterkrigstidens Finland.108 

I sin slutrapport i november 1947 underströk 1945 års försvarskommitté betydelsen av 

en fortsatt teknologisk utveckling inom den militära sektorn för Sveriges fortsatta 

försvarsförmåga. Inhemsk FoU var i förlängningen ett sätt att upprätthålla alliansfrihet och 

neutralitet.109 Försvarsutgifterna hölls på en hög nivå även fortsättningsvis efter andra 

världskrigets slut, och under det tidiga 50-talet steg dessa återigen till att utgöra över 50 

procent av statsutgifterna. Andelen av statsutgifterna som gick till försvaret sjönk något under 

1950-talet men inte förrän under 1960-talets mitt undergick den återigen 20 procent. 

Försvarsanslagets motsvarighet i andel av BNP följde ungefär samma mönster och höll sig 

runt 4 till 5 procent.110 Under 1960-talet introducerades i svensk politik det internationellt 

unika begreppet ”den totala säkerhetspolitiken” vilket innefattar utrikespolitik, försvarspolitik 

inkluderat det nationella försvaret, nedrustnings-, handels- och biståndspolitik.111 

President Kekkonen (1956–82) menar i ett tal 1961 att ”[den finländska 

neutralitetspolitiken] bygger på fördrag. I ingressen till den 1948 mellan Finland och 

Sovjetunionen ingångna vänskaps- och biståndspakten ingår ett stadgande om Finlands rätt att 

stå utanför stormaktskonflikter.”112 Det finns inget i detta uttalande som kan betraktas som 

kontroversiellt, men att Kekkonen i samband med landets neutralitetspolitik även nämner 

relationen med Sovjetunionen antyder ändå att denna relation har betydelse för hur landet 

ställer sig i fråga om den internationella politiken. Detta styrks även av att Kekkonen lite 

senare i talet säger att förtroende är neutralitetspolitikens själva fundament och särskilt 

nämner sin östliga granne då han säger att ”[j]u mer kritiskt läget är i närheten av ett lands 

gränser, desto viktigare - och desto svårare - är det att bevara förtroendet. Vi kan vara 

synnerligen nöjda över att Sovjetunionen har sagt sig lita på den neutralitetslinje Finland 

följer i så hög grad...”113 

                                                
108 Tiilikainen s. 210 
109 Hagelin och Wallensteen s. 420 samt SOU 1947:72 
110 Hagelin och Wallensteen s. 421f 
111 Huldt, Bo K A Säkerhetspolitik ne.se (hämtad 2015-03-06) 
112 Kekkonen, Urho, Finlands utrikespolitik och försvarsmakten (28.12.1961 i Kouvola). Brobygge: tal 1943-
1968, Bonnier, Stockholm, 1970 
113 Ibid 
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Den nya utvecklingen i världen under 1970-talets början hade en tydlig påverkan på de 

svenska försvarsutgifterna. Ett beslut togs 1972 om att frysa försvarsutgifterna i reella termer 

och samtidigt togs även beslutet att utveckla ett nytt, mångsidigt flygplan i form av JAS 39 

Gripen. Särskilt JAS-projektet hade påverkan på de svenska försvarsutgifterna och 

försvarsrelaterad FoU. Försvarsutgifterna i fasta priser var konstant över 3 procent av BNP 

under 1970-talet.114 I Figur 2 nedan är minskningen av Sveriges försvarsbudget under kalla 

kriget tydlig. 

 

Figur 2: Militära utgifter i motsvarande andel av BNP 1960–1990 

 
Källa: SIPRI Military expenditure data: 1949–2015 (beta) https://www.sipri.org/databases/milex. 

 
 
Figur 2 visar försvarsutgifterna i de båda länderna under 1900-talets senare del.115 Den 

utveckling som beskrivits i texten ovan speglas i utfallet av försvarsbudgetens storlek i 

förhållande till BNP, Finlands håller en jämn nivå medan Sveriges sjunker med 1,5 

procentenheter under perioden. Det extremvärde som syns 1962 i den finländska kurvan står 

oförklarad från SIPRIS sida, högst troligt beror detta av ett mätfel.116 

De finländska satsningarna på FoU inom försvarssektorn var inte lika omfattande som 

Sveriges. I Finland koncentrerades insatserna på mindre projekt som till exempel elektronik 

samt kostnadseffektiv basutrustning som infanterivapen, minor, artilleri och terrängfordon. 

                                                
114 Hagelin och Wallensteen s. 423 
115 Många av värdena är efterhandskonstruerade i form av kvalificerade uppskattningar, gjorda av SIPRI och 
baserade på tillgängliga uppgifter 
116 Samtliga värden för Finland fram till 1984 är uppskattade i efterhand av SIPRI, och bygger alltså inte på 
samma källor som de värden som visas för år 1984 och åren därefter 
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Detta möjliggjorde stora inköp av modern utrustning utifrån, utrustning vilken försågs med 

elektronik anpassad för finländska behov. Det finns indikationer på att Sverige under 1970-

talet och därefter underskattade hotbilden mot Norden, medan Finland gjorde en annan 

bedömning.117 

Figur 2 visar att brytningsår för försvarets tilldelning av statliga medel i motsvarande 

andel av BNP funnits under åren 1960 – 1990, men att den övergripande trenden är att 

Finland håller utgifterna kring 1,5 procent av BNP medan Sveriges minskar stadigt. År 1977 

förefaller vara ett brytningsår i båda länderna. Vad detta beror på är svårt att säga. I Sverige 

var 1977 första året med en borgerlig budget efter decennier av socialdemokratiskt styre. För 

Finlands del var också 1967 samt 1983 brytningsår. Vad berodde detta på? 

Sveriges internationella profil under kalla kriget var en blandning mellan neutralitet, 

nordiskt samarbete, europeisk säkerhet inom ESK (Europeiska säkerhetskonferensen 

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa) samt FN.118  

Neutraliteten och alliansfriheten var i en mening begränsade för Finlands möjligheter att 

skapa internationella relationer, men paradoxalt nog användes den emellertid av Finland 

också för att möjliggöra utökade kontakter med väst. Neutraliteten användes som en ”tredje 

väg” mellan de båda maktblocken, och neutralitetsbegreppet fick positiva konnotationer.119 

De båda länderna har under 1900-talet valt olika strategier för att bibehålla sin 

neutralitet och det nationella försvar som ansetts behövas. Den svenska såväl som den 

finländska neutraliteten har sina rötter i 1900-talets början, men har använts på olika sätt i det 

internationella politiska växelspelet. EU började växa fram under 1950-talet, och har således 

varit en allestädes närvarande del av den europeiska politiken, om än i mindre utsträckning 

under de första decennierna. 
 
2.2 EU:s utveckling: från kol och stål till säkerhetssamarbete  
EU fick sin form och inriktning efter Maastrichtfördraget 1993. Fördraget stipulerade att 

samarbetet inom ramen för de tre etablerade europeiska gemenskaperna: Europeiska kol- och 

stålgemenskapen, EKSG (1952), Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG (1958) samt 

Europeiska kärnenergigemenskapen, EURATOM (1958) skulle utvecklas.120 I och med detta 

bildades EU och inom unionen fanns vad som ofta omnämndes som EU:s tre pelare; det 

                                                
117 Ries, Tomas, Swedish and Finnish defence efforts 1972-1987: a comparative study, Norsk utenrikspolitisk 
institutt, Oslo, 1987, bland annat s. 11 
118 af Malmborg s. 39 
119 Ojanen et al s. 89f 
120 Nationalencyklopedin. Unionsfördraget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/unionsfördraget 
(hämtad 2016-11-05) 
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överstatliga gemenskapssamarbetet (EG), mellanstatliga samarbetsformer för utveckling av en 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), samt samarbete i rättsliga och inrikes frågor 

(PSS).121 Det återförenade Tyskland skapade oro hos Västtysklands allierade, särskilt i 

Frankrike. Denna dämpades emellertid av att den europeiska integrationens betydelse 

underströks från ömse håll, och som ett resultat av detta accelererades den europeiska 

integrationsprocessen som sedermera ledde till utvecklandet av EMU och GUSP.122 

I Figur 3 beskrivs EU:s organisation såsom den var när statsminister Ingvar Carlsson i 

juli 1992 överlämnade Sveriges officiella ansökan om EU-medlemskap, och likaså när 

Finland under våren 1992 påbörjade ansökningsprocessen för medlemskap i EU. 123 

 

Figur 3. EU:s organisation 1993–2009 

 
Källa: Efter Nationalencyklopedin. Unionsfördraget. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/unionsfördraget (hämtad 2016-11-05) 
 

Den grundorganisation som etablerats genom Maastrichtfördraget var i stort sett densamma 

fram till 2009, även om en stor förändring för EU:s andra pelare gjordes i samband med 

Amsterdamfördraget vilket trädde i kraft år 1999. I och med detta fördrag tillkom en enhet för 

politisk planering och tidig förvarning, vilken leds av en hög representant för GUSP som 

också är generalsekreterare i Europeiska unionens råd. Genom Amsterdamfördraget 

införlivades även de så kallade Petersbergsuppgifterna, det vill säga humanitära insatser och 

räddningsinsatser, fredsbevarande insatser och insatser med militär och polis vid 

krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder.124 Petersbergsuppgifterna var ett resultat av 

ett finländskt och svenskt samarbete, där de båda länderna tillsammans verkade för att 

unionens krisberedskap skulle utökas.125 

Behovet av europeisk handlingsförmåga ledde vid toppmötet i Köln 1999 till ett beslut 

                                                
121 Ibid 
122 Agrell 2016 s. 99ff 
123 EU-upplysningen. Så blev Sverige med i EU. www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-med-i-
EU/ (hämtad 2016-11-05); Doeser 2008 
124 Nationalencyklopedin, Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. 
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gemensam-utrikes-och-säkerhetspolitik (hämtad 2016-11-05) 
125 Tiilikainen s. 65 
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om att utveckla en gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik (ESDP) och att även 

överföra Västeuropeiska unionens (VEU) krishanteringskapacitet till EU. Detta sågs som ett 

led i utformningen av en försvarspolitik inom EU. Inom ramen för ESDP fanns bland annat de 

Battle Groups som med kort varsel ska kunna sättas in i krisområden, även utanför EU:s 

gränser. Medlemsstaterna i EU har själva rätten att bestämma om och när deras nationella 

styrkor ska sättas in i EU-gemensamma operationer. 126 

I december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, vilket innebar en stor förändring inom 

GUSP. De tidigare GUSP-/ESDP-områdena slogs samman och underställdes en representant 

för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, ibland kallad EU:s utrikesminister. Den höga 

representanten är talesperson för EU i utrikesfrågor och säkerhetspolitik, leder möten med 

medlemsstaternas utrikesministrar, är vice ordförande i Europeiska kommissionen samt 

ansvarig för uppbyggandet av en ny organisation, External Action Service, som successivt 

kommer att ta över ansvaret för EU-ländernas utlandsrepresentation. 127 

Svaret på frågan om huruvida EU innan Lissabonfördraget hade en separat 

säkerhetspolitik beror på vilket perspektiv som anläggs. En mer traditionell syn på 

internationell säkerhet gör det svårt att karaktärisera EU som en aktör inom global säkerhet, 

på grund av EU:s avsaknad av militär kapacitet. Ett bredare perspektiv som inrymmer både 

ekonomisk, politisk och militär samordning i definitionen säkerhetspolitik gör gällande att EU 

efter 2009 definitivt blivit en säkerhetspolitisk aktör i större utsträckning än tidigare. Det 

senare perspektivet var även det som EU själv anlagt på sin verksamhet.128 Efter det att 

Lissabonfördraget trätt i kraft så är EU:s identitet som en säkerhetspolitisk aktör i den globala 

politiken mer tydlig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
126 Nationalencyklopedin, Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. 
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gemensam-utrikes-och-säkerhetspolitik (hämtad 2016-11-05) 
127 Ibid 
128 Rieker, Pernille, 'Europeanization of Nordic security: the European Union and the changing security identities 
of the Nordic States', Cooperation and conflict, 2004(39):4, s. 369–392, 2004 s. 370 
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3 Försvarsutgifter i Sverige respektive Finland 1989–2009 
I det följande analyseras Sveriges och Finlands försvarsutgifter under den undersökta 

perioden. De båda ländernas ekonomiska situation var under 1990-talet relativt likartad, båda 

hade vid decenniets början en relativt god ekonomi som kombinerade låg arbetslöshet med en 

stor offentlig sektor.129  

Undersökningsperioden innehåller två stora förändringar i de båda länderna; dels kalla 

krigets slut och upplösningen av den polarisering mellan öst/väst som funnits i den 

internationella politiken, dels inträdet i EU vilket skedde 1995 för båda länderna. Finland 

anslöt sig även till EMU i större omfattning än Sverige och anslöts 1999 till unionens 

gemensamma valuta euro. 

Såväl Sveriges som Finlands ekonomier upplevde mellan 1990 och 1993 svåra krisår, i 

båda fallen orsakade av en överhettad ekonomi till följd av bland annat avregleringar av 

kapitalmarknaden och problem med valutahandel. Denna kris ledde även till en djup svacka i 

respektive lands arbetsmarknad, och i båda länderna gjordes politiska åtgärder för att få 

ekonomin i balans. I både Finland och i Sverige sjönk BNP kraftigt under dessa år, men 

effekten av krisen var skarpare och djupare i Finland, både i absoluta och relativa tal. En 

möjlig förklaring till detta är att Finlands handelsutbyte med Sovjetunionen påverkades 

negativt efter dess omstrukturering och sedermera upplösning 1991.130 

Den makroekonomiska vändningen kom för båda länderna år 1993, efter devalveringen 

av både den svenska kronan och den finländska marken. Kronförsvaret och fasta växelkurser 

övergavs, och båda valutorna lämnades att flyta. Exportsektorns återhämtning lyfte BNP och 

redan 1994 var båda ekonomierna ute ur krisen, industriproduktion och export hade stigit till 

nivåer över de innan krisen.131 

I Figur 4 nedan beskrivs hur försvarsutgifterna relaterar till respektive lands BNP. 

Under tidsperioden 1990 till 1993 sjönk Finlands BNP med över 11 procent, medan Sveriges 

sjönk med knappt 0,5 procent under samma period (se Bilaga). 

 

                                                
129 Kautto, Mikko, Two of a kind?: economic crisis, policy responses and well-being during the 1990's in 
Sweden and Finland : [a report from the government commission] A Balance Sheet for Welfare of the 1990's, 
Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2000 s. 11 
130 Kautto s. 17-19, se även bilaga 
131 Kautto s. 20 



 
30 

Figur 4: Utgifter för militärt försvar 1989–2009, motsvarande procent av BNP 

 
Källa: SIPRI Military Expenditure Database https://www.sipri.org/databases/milex.  

 

Av Figur 4 ovan tydliggörs att försvarsutgifternas andel av BNP i Sverige sjunkit stadigt. I 

Finlands fall är utvecklingen mer pendlande och från toppnoteringen 1992 (1,9 procent) 

pendlade denna andel runt 1,3 procent.  

I Figur 5 nedan beskrivs den förändring som respektive land upplevt av BNP, uttryckt i 

procentuell volymförändring jämfört med föregående kalenderår vilket ger en indikation om i 

vilken omfattning ekonomin återhämtar sig alternativt stagnerar. Här är Finlands ekonomiska 

svacka mellan åren 1990 och 1993 väldigt tydlig i jämförelse med Sverige som upplever kris 

under samma period. De båda ekonomierna återhämtar sig emellertid vid samma år, runt 

1993, vilket också är tydligt i nedanstående graf. 
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Figur 5: Volymförändring av BNP, procent 

 
Källa: Finlands officiella statistik (FOS)132 samt Statistiska Centralbyrån (SCB)133 

 

Detta indikerar att Sveriges försvarsutgifter sjunkit stadigt under perioden, eller varit 

oförändrade medan BNP ökat. Finlands ekonomi var kraftigt uppåtgående runt år 1997, vilket 

sammanföll med att försvarsutgifterna ökade med nästan en halv procent av statsbudgeten 

(0,4 procent mellan 1995 och 1997, se Figur 7). Medan Sverige valde att inte investera i ett 

stärkt försvar, trots att de ekonomiska förutsättningarna för det förbättrats, så valde Finland 

den motsatta vägen och investerade i det nationella försvaret. Detta blir tydligare i Figur 6 

nedan, i vilken försvarsutgifter presenteras på samma tidsaxel som dess procentuella andel av 

den totala statsbudgeten.  

 

                                                
132 Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation]. ISSN=1798-0615. 2016, Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt 
(BNP) till marknadspris 1975-2016* Helsinki: Statistikcentralen [15.4.2017]. 
http://www.stat.fi/til/vtp/2016/vtp_2016_2017-03-16_tau_001_sv.html 
133 Officiell statistik BNP från användningssidan (ENS2010), försörjningsbalans efter användning, tabellinnehåll 
och år Databas: Statistikdatabasen Intern referenskod: NR0103CN www.scb.se  
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Figur 6: Sveriges försvarsutgifter, absoluta tal (miljarder SEK) 1989 - 2009 

 
Källa: SIPRI Military Expenditure Database https://www.sipri.org/databases/milex.  
 

De svenska försvarsutgifterna var som högst, 43,8 miljarder, år 2000 i reella tal och 

brytpunkter kan identifieras till 1992, 1996, 1997, 2004 och 2007. Försvarsutgifternas andel 

av statsbudgeten, samt dess storlek i förhållande till Sveriges BNP sjönk under hela perioden. 

Den markerade förändringen mellan 1990 och 1992 är med största sannolikhet en följd av 

stora förändringar i statsbudgeten beroende på den pågående ekonomiska krisen i landet. 

Figur 7 nedan beskriver på motsvarande sätt Finlands försvarsutgifter i absoluta tal och hur 

dessa relaterar till övriga utgifter i statsbudgeten. 

 

Figur 7: Finlands försvarsutgifter, absoluta tal (miljarder €) 1989 - 2009 

 
Källa: SIPRI Military Expenditure Database https://www.sipri.org/databases/milex.  
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För Finlands del har försvarets andel av statsbudgeten under perioden fluktuerat inom som 

mest 3,2 procent i början av 90-talet till 2,4 procent år 2002. Tydliga brytningar finns 1995, 

1998, 1999, 2002 och 2007. Försvarsutgifterna i reella tal har under perioden ökat, och i 

relation till BNP, se Figur 4, har denna ökning varit relativt konstant. Under hela perioden 

skiljde det 0,8 procentenheter mellan den största andelen, 1,9 procent 1992, och den minsta, 

1,1 procent år 2001. Toppnoteringen 1992 beror högst troligt på budgetprocessens tröghet och 

att BNP dramatiskt sjönk under dessa år, se ovan.  

Det svenska försvarets andel av den totala statsbudgeten har under perioden sjunkit från 

över 4 procent till under 2,5 procent, det vill säga 1,5 procentenheter. Mellan åren 1990 och 

1992 var förändringen en halv procent, därefter hölls andelen stabilt kring 3,5 procent över 

1990-talet fram till år 2000 då minskningen konstant utgjorts av ungefär en halv procent var 

tredje år. 

För Finlands del minskade försvarets andel av statsbudgeten under samma period som 

Sverige, 1990 – 1992, men minskningen fortsatte fram till 1995, därefter har försvarsbudgeten 

konstant utgjort ungefär 2,7 procent av statens budget. Här syns tydligt att den trend som 

funnits under den senare delen av 1900-talet fortsatte, det vill säga att Sverige minskade sina 

försvarskostnader medan Finlands försvar tilldelades en andel av statsbudgeten som var 

relativt konstant under perioden. 

En jämförelse av Sveriges och Finlands försvars andel av respektive lands statsbudget i 

jämförelse med varandra, se Figur 8 nedan, tydliggör skillnaderna de båda länderna emellan. I 

Sverige har försvaret tilldelats en allt minskande andel under den undersökta tidsperioden, 

medan Finlands försvar tilldelats en förhållandevis jämnstor del av statsbudgeten under de 

undersökta åren. 
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Figur 8: Försvarets del av statsbudgeten i Sverige och Finland 1989 – 2009, trend 

 
Källa: SIPRI Military Expenditure Database https://www.sipri.org/databases/milex134  
 

 

Skillnaderna i de båda ländernas utveckling blir tydligare med hjälp av trendlinjerna i 

grafen enligt Figur 8. Finlands försvarssatsningar är relativt jämna uttryckt i monetära medel. 

För Sveriges del uppvisas en betydande minskning, från 4 procent till 2,5 procent. År 2004 

sker en viss konvergens, både svenskt och finländskt försvars andel av budgeten är 2,8 

procent, men därefter fortsätter Sveriges minskning, med undantag för ett trendbrott 2007.  

De tydliga förändringarna som kan ses i grafen är för finländsk del mellan åren 1995 - 

1999 då fluktuationerna är relativt stora. Den stabilitet som Sverige uppvisar mellan 1992 och 

2000 är också intressant i fråga om varför den uppstår och varför denna bryts. 

För att få perspektiv på utvecklingen i Finland och Sverige finns i Figur 9 nedan en 

översikt över de militära utgifterna för länderna kring Östersjön samt USA, uttryckt i 

försvarets andel av BNP. Här syns att det under tidsperioden har skett en konvergens för de 

små staterna kring Östersjön där de flesta staters försvarsbudget motsvarar 2 procent av 

bruttonationalprodukten. Stormakterna USA och Ryssland, vilka utgjorde polerna i det 

polariserade kalla kriget, lägger genomgående en större summa pengar på försvar i relation till 

respektive BNP. 

 

 

 

                                                
134 Sverige förändrade redovisningsmetod för statsfinanserna år 2001 vilket innebär ett seriebrott mellan 2000 
och 2001. Detta får till följd att minskningen i militära utgifter mellan år 2000 och 2001 är överestimerad med 
1,4 procentenheter, vilket dock ej förändrar trendlinjen märkbart. 
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Figur 9: Utgifter för militärt försvar 1989–2009 i länderna kring Östersjön samt USA 
och Ryssland, procent av BNP 

 
Källa: SIPRI Military Expenditure Database https://www.sipri.org/databases/milex.135 

 

De baltiska ländernas militära utgifter är sammanvägda i ett genomsnitt i grafen ovan, 

för en tydligare bild av hur de nordeuropeiska staterna förändrats. Baltländerna är medlemmar 

i Nato sedan 2003, och Polen sedan 1997. Norge och Danmark sedan grundandet 1949.136 

I Figur 9 ovan presenteras vad som förefaller vara en konvergens mellan de små 

länderna i området kring Östersjön, mot en försvarsbudget vilkens storlek motsvaras av 2,5 

procent av BNP. I Figur 10 nedan beskrivs de svenska respektive finländska 

försvarsutgifterna i dollar i fasta priser, enligt respektive års växelkurs och uttryckt i 2014 års 

priser. Grafen tydliggör den förändring i reella utgifter som skett under perioden. Den svenska 

försvarsbudgeten började efter 2009 i reella utgifter närma sig den finländska, trots att 

Sveriges ekonomi var större och skatteunderlaget likaså.  

 

                                                
135 För stater som utgjorde sovjetiska satellitstater finns inga tillförlitliga uppgifter innan mitten av 90-talet. 
Dessa värden är kvalificerade uppskattningar gjorda av SIPRI. 
136 The North Atlantic Treaty Natos hemsida http://www.nato.int/cps/en/SID-ECAE8DB0-
F591EC88/natolive/official_texts_17120.htm (hämtad 2016-12-02) 
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Figur 10: Försvarsutgifter i miljarder US dollar, fasta priser (2014) 

 
Källa: SIPRI Military Expenditure Database https://www.sipri.org/databases/milex.  
 
 

Minskningen av Sveriges utgifter och ökningen av Finlands är tydlig i Figur 11 ovan, men 

observationerna saknar betydelse om de inte sätts in i en vidare kontext. Det görs i följande 

kapitel 4, Försvarspolitik i förändring. 

Av de statistiska uppgifterna ovan är skillnaden mellan de båda ekonomiernas 

förutsättningar tydlig; Finlands försvarsutgifter har varit relativt konstanta under perioden, 

med undantag för fluktuationerna i slutet av 1990-talet. Sveriges försvarsutgifter har minskat 

under perioden, med undantag för några statiska år i mitten av 1990-talet. Världsekonomin 

har under perioden svängt kraftigt två gånger; 1990–93 och 2008.  

Den ekonomiska krisen i början av 90-talet orsakade en kraftig nedgång i BNP i både 

Sverige och Finland, även om den var mer markant i Finland. År 1993 lyckas de båda 

länderna vända recessionen, såväl mark som krona devalverades under hösten 1992 och 

exporten tog så småningom fart samtidigt som världsekonomin också vände uppåt.137 

I både Finland och i Sverige gjordes nedskärningar i de statliga utgifterna för att få en 

budget i balans, och 1998 hade båda ekonomiernas tillväxt återhämtat sig till en nivå liknande 

den innan kriserna.138 

                                                
137 Kautto s. 18f 
138 Kautto s. 31 
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De två länderna förde även, trots sin relativt likartade ekonomiska utveckling, en 

finanspolitik som skiljde sig mellan länderna. Under 80-talet strävade Finlands ekonomiska 

politik efter att undvika budgetunderskott, medan ekonomin i Sverige tilläts svänga mer.139 

Synen på EMU-medlemskap skilde sig också mellan de båda grannländerna, det har 

föreslagits att Finlands inträde i EMU kan signalera att landet i större utsträckning än Sverige 

försökt balansera statsbudgeten på grund av konvergenskraven som är förbundna med 

medlemskap i valutaunionen.140 
 

4 Försvarspolitik i förändring 
De respektive ländernas politiska ledning har skiftat under de två decennier som utgör denna 

uppsats undersökningsperiod, och dessa skiften har sammanfallit under nästan hela 

perioden.141 Finlands regering, statsrådet, är sammansatt av två partier där det största innehar 

statsministerposten samt de flesta av ministerposterna, det näst största har en stor del av 

övriga ministerposter och sedan är två-tre ministerposter tillsatta av mindre partier. För 

Sveriges del var Socialdemokraterna det enda partiet i regeringen under sina mandatperioder, 

men under moderaterna Bildts och Reinfeldts respektive mandatperioder bildades en 

koalitionsregering med flera partier representerade i regeringen. 

Vid murens fall 1989 hade Socialdemokraterna varit i regeringsställning i Sverige 

alltsedan valet 1982, då partiet tog över från Centerpartiet med övriga högerpartier. I Finland 

leddes statsrådet av det liberalkonservativa Samlingspartiet mellan 1987 och 1991, Finlands 

Socialdemokratiska Parti SDP innehade dock nära hälften av ministerposterna under 

perioden.  

I både Finland och Sverige innebar valåret 1991 en förändring; i Finland vann 

Centerpartiet majoritet under våren och bildade koalitionsregering med flera andra, varibland 

Samlingspartiet var störst. I Sverige bildade Moderaterna tillsammans med C, Fp och Kd 

koalitionsregering efter valet hösten 1991. Såväl Sverige som Finland påbörjade sina 

ansökningsprocesser för medlemskap under 1992 och båda länderna inträdde i EU, som 

bildats genom Unionsfördraget, den 1 januari 1995.142  

I Sverige återtog Socialdemokraterna regeringen efter valet 1994, i Finland tog 

Socialdemokraterna 1995 över statsrådet med Samlingspartiet som näst största parti. Denna 

                                                
139 Kautto s. 35 
140 Kautto s. 35 
141 För en schematisk översikt, se Bilaga 1 
142 EU-upplysningen. Så blev Sverige med i EU. http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-
med-i-EU/ (hämtad 2016-11-05) 
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ordning rådde i Finland fram till 2003 då Centerpartiet återigen ledde statsrådet, med 

Socialdemokraterna som andraparti fram till 2007 då Samlingspartiet istället blev näst störst i 

den centerledda regeringen. För Sveriges del styrde Socialdemokraterna regeringen fram tills 

efter valet 2006 då den borgliga Alliansen vann, och även denna gång var både statsminister 

och försvarsminister tillhörig Moderaterna.143 

I 1984 års försvarskommittés slutbetänkande, vilket utkom 1987, menade kommittén att 

läget i Nordeuropa var stabilt, en väpnad konflikt i området var inte trolig förutsatt att 

förhållandena mellan maktblocken bibehölls. 144 ”I händelse av en större öppen konflikt 

mellan blocken kan emellertid det nordiska området komma att beröras redan i de inledande 

faserna.”145 Kommittén deklarerade att Sveriges säkerhetspolitik syftade till att bevara landets 

oberoende, vilket ansågs vara en grundläggande målsättning för att uppnå de instrumentella 

målsättningarna vilka bestod i att trygga en nationell handlingsfrihet, för att inom landets 

gränser bevara och utveckla samhället efter egna värderingar, samt samverka för 

internationell avspänning och en fredlig utveckling. Ett viktigt led i dessa strävanden var att 

bidra till fortsatt lugn och stabilitet i Norden och att minska riskerna för att Sverige dras in i 

krig och konflikter. Kommittén konstaterade dock att Sveriges läge blivit alltmer utsatt i och 

med kriser och väpnade konflikter i omvärlden, vilket också lett till ökade påfrestningar i 

form av territoriekränkningar.146 

För Finland innebar kalla krigets slut en mer dramatisk förändring i jämförelse med 

Sverige, enär Finlands möjligheter att delta i internationella samarbeten innan detta hade varit 

väldigt begränsade.147 För Finlands del var neutralitetsdoktrinen, lanserad av president 

Kekkonen på 50-talet, ett sätt att dämpa Finlands positionering som ett litet land mellan två 

mäktiga block. Den finländska neutraliteten var från början ett politiskt verktyg för att skapa 

handlingsutrymme samtidigt som de goda relationerna med grannen Sovjet bibehölls. Ända 

sedan andra världskrigets slut hade den finländska neutralitetsdoktrinen syftat till att Finland 

skulle accepteras på den internationella politikens arena, och det var med landets 

                                                
143 Försvarsminister i svenska regeringen under den moderata statsministern Bildt var Anders Björck (m).  
Under hela perioden 1987 – 1995 tillsattes posten som Finlands försvarsminister av politiker ur Svenska 
Folkpartiet (SFP), mellan 1995 – 1999 ur Samlingspartiet, 1999 – 2003 återigen SFP och därefter Centern fram 
till 2007 då Samlingspartiet tillsatte posten 
144 SOU 1987:9 1984 års försvarskommitté, Det svenska totalförsvaret inför 90-talet: slutbetänkande, Allmänna 
förl., Stockholm, 1987 
145 SOU 1987:9 s. 19 
146 SOU 1987:9 s. 19-20. Intressant att notera är att ledamöterna Carl Bildt (moderata samlingspartiet) och 
Gunnar Björk (centerpartiet) reserverade sig mot delar av beslutet. Bildt ansåg att kommittén underskattat 
omvärldsläget, och Björk tyckte att försvarsförmågan borde stärkas utöver vad kommittén föreslår. 
147 Ojanen et al. s. 246 
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internationella status i åtanke som man 1960 sökte erkännande som en neutral stat.148 När 

kalla kriget tog slut och den internationella politiska kartan ritades om, fanns alltså anledning 

att omvärdera denna neutralitet. 

I följande avsnitt redogörs för och analyseras den nationella säkerhetspolitikens 

utveckling i de respektive länderna under den undersökta tidsperioden, med fokus på de i 

föregående kapitel identifierade brytningspunkterna. 

 

4.1 Ekonomisk kris och säkerhetspolitiska strategier efter kalla kriget 
Kalla krigets slut innebar för Sveriges del ett slut för den centrala roll som landet spelat i det 

nordiska samarbetet, men för Finland innebar det utökade möjligheter till att forma en mer 

självständig utrikespolitik. Både Sverige såväl som Finland befann sig mellan åren 1990 och 

1993 i en ekonomisk kris, både mark och krona släpptes fria att flyta och i Sverige försökte 

Riksbanken balansera en överhettad ekonomi. Försvarsutgifterna under dessa år minskar hos 

båda länderna i förhållande till statsbudgeten, i Sverige från att ha utgjort över 4 procent av 

statsbudgeten 1990 till 3,4 procent år 1992. I Finland minskas försvarets andel av 

statsbudgeten från 3,8 procent till 2,2 procent.  

De stora säkerhetspolitiska förändringar som skedde i Europa efter 1989 resulterade för 

svensk del inte i en förändrad officiell bedömning av hotbilden. Detta kan bero på att 

bedömningen av de militära handlingsmöjligheterna alltjämt bestod, det vill säga att även om 

Sovjet fallit så hade Ryssland samma geopolitiska läge och möjligheter att genomföra militära 

manövrar.149 En indikation på detta är att i sitt betänkande inför det svenska försvarsbeslutet 

1992 så föreslog 1988 års försvarskommitté att totalförsvaret under den närmaste framtiden 

skulle upprätthålla en styrka som var nödvändig i förhållande till de stora militära resurserna i 

omvärlden. 150 

Stabilitet i försvarspolitiken ansågs kunna bidra till en positiv utveckling av den 

säkerhetspolitiska situationen i Europa. De osedvanligt stora svårigheterna med att göra 

bedömningar i kortare och längre framtidsperspektiv betonades, samt att dessa borde leda till 

att totalförsvaret anpassades till den faktiska internationella och militära utvecklingen i 

omvärlden.151 I sin utredning konstaterade kommittén att den världspolitiska situationen sedan 

föregående försvarsbeslut hade ändrats betydligt; världen hade upplevt framsteg i 

                                                
148 Möttölä, Kari ’Finland’s Foreign Policy’ Nordic security at the turn of the twenty-first century, Zoppo, Ciro 
Elliot (red.), Greenwood Press, New York, 1992 s. 73 
149 Agrell 2016 s. 98 
150 SOU 1990:5 s. 72 
151 SOU 1990:5 s. 72 
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nedrustningsförhandlingarna, ”omvälvande” förändringar inom Sovjetunionen och en ny 

avspänningspolitik blocken emellan.152 Kommittén menade att det under rådande läge var 

”ytterst svårt att göra hållbara bedömningar och prognoser av den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i Europa och mellan maktblocken.”153 Avspänningspolitiken innebar en 

möjlighet till fred, men fick också till effekt att stater i Östeuropa destabiliserades. Analysen 

av det världspolitiska läget genomsyras av en fokus på Öst/väst. I rapporten beskrivs Norra 

Europa utgöra en kontaktyta mellan de två blocken, som fungerar som en lämplig anfallsväg 

för amerikanskt bombflyg och som en sovjetisk luftförsvarzon. Sovjets ubåtsbas på 

Kolahalvön ökar områdets betydelse.154  

Kommittén betonade vikten av en stabil utrikespolitik som är flexibel i valet av 

säkerhetspolitiska medel för att främja de säkerhetspolitiska målen, och menade att man sedan 

länge ansåg att ”våra möjligheter att främja våra grundläggande säkerhetspolitiska mål bäst 

gagnas genom en alliansfri politik utanför säkerhetspolitiska och militära blockbildningar.”155 

Sveriges statsminister skriver i inledningen till försvarsbeslutet 1992 att den svenska 

säkerhetspolitiken förändras i och med att den politiska situationen i Europa gör detsamma. 

”Den hårda kärnan i utrikespolitiken”, var dock även fortsättningsvis den militära 

alliansfriheten och neutralitet i händelse av krig.156 

För Finland utgjorde kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning 1991 en stor 

säkerhetspolitisk händelse. I statsrådets redogörelse till riksdagen 1991 uttryckte man i 

förordet att ”[n]är stormakternas maktkamp upplösts står vi inför uppkomsten av ett nytt slags 

världsordning, som präglas av ömsesidigt beroende och samarbete” och att målet med 

Finlands utrikespolitik, som tidigare är att avspegla kontinuitet och stabilitet, men också att 

det förändrade läget öppnar för nya möjligheter.157 Detta kan tolkas som en positionering från 

realism mot en liberal världsuppfattning, där samarbete är en central metod för en stabil värld. 

Under hösten 1991 sade Finland ensidigt upp vänskapsavtalet med Sovjet, den så 

kallade VSB-pakten, och ersatte detta med ett grannskapsavtal.158 I statsrådets redogörelse till 

                                                
152 SOU 1990:5 
153 SOU 1990:5 s. 11 
154 SOU 1990:5 s. 11 och s 50 
155 SOU 1990:5 s. 61- 62 
156 FB92 s. 8 
157 SRR 1991 Statsrådets redogörelse till riksdagen om aktuella utrikespolitiska frågor 1991-11-14. Statens 
tryckericentral, Helsingfors, 1991 s.7 
158 Nationalencyklopedin, VSB-pakten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vsb-pakten (hämtad 
2017-04-15) 
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riksdagen över de utrikespolitiska förhållandena 1991 beskrevs målet för Finlands 

utrikespolitik, att ” som tidigare att avspegla kontinuitet och stabilitet.”159  

Det förändrade omvärldsläget ansågs innebära betydande nya utsikter till främjande av 

landets intressen. Upplösningen av maktkampen stormakterna emellan innebär en ny 

världsordning ”som präglas av ömsesidigt beroende och samarbete”.160 Den Europeiska 

gemenskapen beskrevs vara på väg att bli en ny slags internationell aktör, och EG strävade till 

en fördjupning av integrationsprocessen inom samfundspolitikens olika sektorer och försöker 

även skapa en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Här kan en strategi skönjas, som utgår 

från internationellt samarbete.  Argumentationen i denna redogörelse utgick från Sovjets 

förändring och internpolitiska omstrukturering, och att politisk instabilitet verkade bli den 

dominerande utvecklingstendensen i framtiden. Statsrådet ansåg att risken för ett storkrig i 

Europa hade minskat betydligt, men konflikter som riskerade att uppstå i så fall skulle vara 

relaterade till ekonomisk och social instabilitet, minoritetskonflikter eller extrem nationalism. 

Sviktande politisk kontroll över vapenmakten och sönderfall av förbundsstater sågs också 

som möjliga risker.161 

I redogörelsen beskrevs Finlands mål vara att bibehålla goda relationer med alla länder, 

och speciellt med grannländer, samt att främja den internationella freden och samförståndet 

genom att stärka KSSE:s och FN:s verksamhetsförmåga. De medel med vilken detta skulle 

uppnås var neutralitet och militär beredskap. Man konstaterade att neutraliteten, och 

försvarsberedskap i samband med denna, var en fortsatt fungerande säkerhetspolitisk lösning. 

De senaste årens förändringar ansågs erbjuda nya möjligheter för landets utrikespolitik, och 

Finland beskrevs delta i utvecklandet av det europeiska samarbetet.162 Redogörelsen gjorde 

gällande att i det nya politiska läget var Finlands utgångspunkt att de goda förhållandena med 

grannländerna utvecklades och anpassades till det nya Europa, och man menar att Finland 

borde därför sluta fungerande samarbetsrelationer såväl på central nivå som på republik- och 

regionnivå.163 

Strategin, det vill säga de allmänna handlingsrekommendationerna som föreslås i 

Sverige är inriktat på neutralitet som fortsatt strategi, och i Finland är motsvarande strategier 

samarbete och även här neutralitet. I Sverige betonas en stabil utrikespolitik som är flexibel i 

valet av medel för att främja de säkerhetspolitiska målen. 
                                                
159 SRR 1991 Statsrådets redogörelse till riksdagen om aktuella utrikespolitiska frågor 1991-11-14. Statens 
tryckericentral, Helsingfors, 1991 s. 7 
160 SRR 1991 s. 7 
161 SRR 1991 s. 8, 10 och s. 14 
162 SRR 1991 s. 18 
163 SRR 1991 s. 10 
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I Finland argumenterades för strävan att bibehålla goda relationer till grannstaterna i 

syfte att stödja de grundläggande målsättningarna fred och stabilitet. Den finländska 

tolkningen av världsläget kan anses vara i enlighet med realismen, där maktspel och 

maktbalans är centrala i argumentationen för hur försvarets ska planeras. Det kan också tolkas 

som en liberalistisk samarbetsstrategi, kopplat till hur Sveriges regerings hållning gentemot 

EU förändrades under denna tid. Stormakternas dominans hade ersatts av europeiskt 

samarbete, det vill säga att den realistiska maktspelsmodellen fått ge vika i globalpolitiken till 

förmån för en liberal samarbetsstrategi. 

Försvaret andel av statsbudgeten minskas i båda länderna, för Sveriges del är denna 

minskning markant; mellan 1990 och 1992 från 4,2 till 3,4 procent av statsbudgeten. Det kan 

tyckas anmärkningsvärt att minskningen genomförs, samtidigt som att i bedömningen av det 

säkerhetspolitiska läget genomsyras analyserna av en stor osäkerhet inför framtiden. Finland 

har hållit försvarets andel av statsbudgeten i konstant minskning alltsedan 1989. 

 

4.2 Ekonomisk återhämtning, och vägen till EU 
Den politiska retoriken i Sverige förändrades i och med regeringsskiftet hösten 1991, när den 

moderate statsministern Carl Bildt klargjorde Sveriges förändrade hållning från en ”motvillig 

till entusiastisk europé” och att en av de främsta prioriteringarna för den politiska ledningen 

var att uppnå medlemskap i EU. Sverige skulle skaffa en tydlig europeisk identitet, men 

samtidigt utgjorde den militära alliansfriheten fortsatt den svenska doktrinens kärna. Den 

socialdemokratiska oppositionen stödde denna omorientering.164 Hösten 1990 omdefinierades 

riksdagens ståndpunkt i EU-frågan; ett medlemskap ansågs önskvärt. Nu var 

neutralitetsdoktrinen plötsligt inte längre ett hinder för detta, vilket inte motiverades närmare 

utan snarare presenteras som ett faktum.165 

Försvarsbeslutet 1992 betonade en fortsatt kontinuitet, men det finns även en skillnad 

gentemot tidigare; säkerhetspolitiken framställs som delad i två, med en kärna av alliansfrihet 

och neutralitet samtidigt som den andra delen av säkerhetspolitiken lämnades relativt 

opreciserad.166  

I propositionen inför det svenska försvarsbeslutet 1992 skriver man att denna utformas i 

ett Europa i förändring. ”De strategiska realiteterna” i Europa och det nordatlantiska området 

innebär att en betryggande försvarsförmåga, självbestämmande över nationens försvar och 

                                                
164 af Malmborg s. 41f 
165 Agrell 2016 s. 107 
166 Agrell 2016 s. 107 
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den militära alliansfriheten fortfarande utgör säkerhetspolitikens kärna. Ett centralt argument 

som används är att relationerna inom Europeiska gemenskapen utvecklas, och riskerna för att 

indragas i en konflikt är mycket små. Man menar att långsiktig planering är av central 

betydelse.167 

Sovjetunionens sammanbrott och världspolitiska förändringarna antas kunna komma att 

påverka Sveriges säkerhetspolitiska miljö. I propositionens bedömning av det rådande 

säkerhetsläget betonas att det politiska läget efter den bipolära världspolitikens sönderfall är 

svårbedömt, och kan komma att förändras.168 Europeiska Gemenskapen beskrivs som ”det 

europeiska samarbetets självklara kärna”169  

När kalla kriget tog slut, ställdes Sverige inför två huvudalternativ i fråga om sin 

politiska orientering. Antingen förklarade man neutralitetspolicyn överflödig för att på så sätt 

ta bort kvarvarande hinder för ett EU-medlemskap, eller så omformulerades tolkningen av 

den europeiska gemenskapen till en ekonomisk fråga istället för en politisk sådan. På detta 

sätt blev ett EU-medlemskap för Sveriges del fullt kompatibelt med neutralitetspolicyn. I 

praktiken gjordes en kompromiss av dessa två alternativ. EU-medlemskapet motiverades som 

förenligt med den svenska neutralitetspolicyn, och framhölls snarare som en möjlighet att 

stärka Sveriges position som främjare av neutralitet och nordiskt samarbete.170 

Kommittén inför 1992 års försvarsbeslut kommenterade riksdagens beslut att bredda 

och fördjupa EG-samarbetet på varje område med att instämma ”så långt detta är förenligt 

med neutralitetspolitiken.”171 Det förändrade läget i Europa skulle komma att leda till en 

omfattande process att åstadkomma likabehandling av svenska intressen på den integrerade, 

västeuropeiska marknaden, ansåg man. Utgifterna för försvaret omnämndes, och kommittén 

menade att en successivt större andel av kostnaderna utgörs av utvecklingsarbete och 

materiell förnyelse, vilket troddes bero på att vapensystemen blivit mer avancerade. 

Reduktionen av anställd personalen och värnpliktiga till trots, så hade driftskostnaderna för 

det svenska försvaret ökat. Detta medförde att antalet förband i minskat och att deras kvalitet 

blivit mer varierad.172 

Totalförsvarets uppgift beskrevs av kommittén som fredsbevarande, och detta genom att 

inneha en styrka, sammansättning, ledning och beredskap att en angripares förluster inte 

skulle te sig rimliga i förhållande till fördelarna. Ett sådant totalförsvar ansågs bidra till lugn, 
                                                
167 Prop. 1991/92:102 s. 8 och s 9 
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stabilitet och en begränsad stormaktsnärvaro i närområdet och beskrevs som en förutsättning 

för att svensk neutralitet skulle bli respekterad vid krig i närområdet.173 

Kommittén anförde slutligen att den politiska utvecklingen är svårare än någonsin att 

förutse, men att risken för storkrig mellan öst/väst anses ha minskat. Komplikationer och 

bakslag i Östeuropa ansågs vara möjliga, och det var svårt att förutsäga hur Sveriges 

säkerhetspolitiska situation kan komma att förändras på längre sikt. ”Det blir därför 

nödvändigt att vid utformningen av försvarspolitiken ta ett brett spektrum av olika alternativ 

för framtiden i beaktande.”174 

I Försvarsbeslutet 1992, framlades flertalet förändringsförslag som syftade till att 

minska kostnaderna för försvaret. Storleken på den andel som försvaret tilldelades ur 

statsbudgeten planades dock ut år 1992, från att ha kraftigt minskats de föregående åren.  

Minskningen av försvarsanslagen skulle kunna vara en effekt av en nedtonad 

försvarspolitik, men detta motsägs av att dessa redan under föregående år minskat.  

Förslag om ett medlemskap i EU introduceras i Finland och Sverige ungefär vid samma 

tid, men argumentationen och dess utgångspunkter var inte identiska.  

När Sverige utan att förvarna annonserade planerna på ett EU-medlemskap orsakade 

detta irritation i Helsingfors, men detta innebar också en påminnelse om att Finland nu kunde 

agera oberoende av grannen i väst.175 Statsrådet vände sig till Finlands riksdag och i sin 

redogörelse 1991 menade man att kalla krigets Sovjetunionen upplevde EG som sin 

ideologiska och politiska motståndare, och att stormakten skulle betraktat neutrala länders 

medlemskap som att de anslöt sig till motståndarnas läger. Därför koncentrerade de neutrala 

länderna sig då på ekonomisk integration inom ramen för EFTA, men i början på 1990-talet 

har integrationen i EG kommit fram till en ny vändpunkt. Den Europeiska gemenskapen 

ansågs vara på väg att bli en ny slags aktör i den internationella politiken med ekonomisk och 

politiska integration samt en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Man meddelade att 

”regeringen företar som bäst utredningar, där Finlands möjliga EG-medlemskaps betydelse 

för utrikes- och säkerhetspolitiken, ekonomin och samhällspolitiken samt för rättsväsendets 

och den politiska beslutfattningsprocessens del övervägs”, vilket skulle ge regeringen 

möjlighet att ta ställning till frågan om EG-medlemskap. 176 

Gemenskapen troddes i framtiden få en mera central roll vid kriskontroll och därtill 

anknutna säkerhetspolitiska åtgärder i Europa. För ett neutralt land kunde det innebära ett 
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principiellt problem att delta i sanktioner och interventioner, men man konstaterade också att i 

det fall sådana EG-åtgärder bygger på ett kollektivt, avtalsbaserat samarbetssystem så 

kommer problem troligen inte att uppstå.177 

Innan EU-inträdet finns indikationer på att ledande politiker i Sverige underskattade de 

säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett unionsmedlemskap, medan de finländska kollegorna 

presenterade detsamma som av yttersta vikt för landets nationella säkerhet. Det faktum att EU 

innebar ingåendet i en allians av stater som förväntades leva i fred och som hjälpte varandra i 

kris, användes i Finland som ett argument för ja-sidan och i Sverige som en varning om att det 

skulle innebära slutet för landets neutralitet och alliansfrihet.178 Max Jakobson menar att den 

populära bilden av Sverige som ett permanent neutralt land härstammar från en ytlig bild av 

den svenska politiken, och menar att Sverige inte har varit neutralt i den meningen att man 

ställt sig utanför såsom Schweiz gjort. Sverige har ställt sig utanför militära allianser för att 

kunna bevara sin handlingsfrihet i internationella frågor men har aldrig varit en passiv 

åskådare.179 

Sveriges och Finlands vägar in i EU skiljer sig på betydande punkter. Under kalla kriget 

var den finländska neutraliteten en politisk distansering från Sovjet, medan den svenska kan 

tolkas som ett symboliskt avståndstagande från västmakternas inflytande på 

säkerhetspolitiken.180 

För Finlands del var EU-medlemskapet, frågans snabba behandling till trots, ett 

konsensusbeslut. Alla stora politiska grupperingar inklusive partier, intresseorganisationer, 

företagsledare och media var positiva till detta. Folkomröstningen i frågan genomfördes i 

oktober 1994 och gav resultatet att 57 procent av befolkningen var för ett medlemskap.181 

I Statsrådets redogörelse till riksdagen 1995 menade man att ”Finlands medlemskap i 

Europeiska unionen hänger samman med den internationella omdaning som skett i och med 

att det kalla kriget tog slut.” 182 Vidare menade man att EU-medlemskapet var ”ett led i 

Finlands aktiva och pragmatiska säkerhetspolitiska linje”183 och skrev även att detta skulle ge 

Finland ”möjligheter att påverka förändringarna och stabiliteten inom sin säkerhetspolitiska 
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178 Tiilikainen och af Malmborg 2001 s. 72 
179 Jakobson s. 199f 
180 Tiilikainen, Teija och af Malmborg, Mikael ’A Comparative Perspective’, Finnish and Swedish security: 
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181 Tiilikainen, Teija, ’Finland in the EU’, Finnish and Swedish security: comparing national policies / red : 
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om-givning.” 184 Men, som ett förtydligande skrev man också explicit ut att ”[f]ör sin militära 

säkerhet svarar Finland alltjämt själv.” 185 Detta kan tolkas som att i Finland sågs EU-

medlemskapet som ett sätt att bekräfta en sedan länge tillbakatryckt västerländsk tillhörighet, 

snarare än som ett hot mot nationell självständighet och handlingsfrihet.186  

EU-medlemskapet ansågs dock oförenligt med den neutrala hållningen, och i 

redogörelsen skrev man att ”[d]å tudelningen i öst och väst har upphört är den 

neutralitetspolitik som Finland följde under det kalla kriget inte längre en användbar 

strategi.”187  

Vidare skriver man att det förändrade världspolitiska läget innebar en förändrad 

situation för landet. ”I de nya förhållandena går Finlands strategi ut på att aktivt delta i det 

internationella politiska och säkerhetspolitiska samarbetet för att förebygga och lösa 

säkerhetspolitiska problem.”188 

Dikotomin mellan öst och väst var till ända, och detta påverkade den finländska 

säkerhetspolitiska strategin fundamentalt. ”I och med den förändrade omgivningen har 

Finland lösgjort sig från sin internationella ställning under det kalla kriget, där vsb-pakten var 

en avgörande faktor, och byggt upp sitt förhållande till Ryssland på en ny grund utgående från 

parternas jämlikhet och OSSE:s principer.” 189  

Argumentationen utgår från att Finlands säkerhetspolitiska tyngdpunkt förflyttats från 

nationellt säkerhetsbyggande till internationellt samarbete.  

 
Då Europas tudelning upphört ligger Finland säkerhetspolitiskt inte längre mellan öst och 
väst. Finland har förstärkt sin säkerhet genom att ansluta sig till Europeiska unionen och 
genom att delta i att bygga upp en samarbetsbaserad säkerhet inom sina närområden, i 
hela Europa och även globalt. Finland är unionens enda medlem med landgräns mot 
Ryssland.190 
 

Centerpartiet var vid denna tid i regeringsställning i Finland, men dess anhängare stod 

för den kraftigaste opinionen mot ett medlemskap. Statsminister Aho beredde därför frågan 

med försiktighet, och regeringen tog inte definitivt ställning förrän förhandlingarna var klara. 

Det var först i detta skede som säkerhetspolitiska aspekter börjar användas som ett argument 

för medlemskap. Strategin visade sig slå an hos folket, och opinionsmätningar nära valet 
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188 SRR 1995 s. 37 
189 SRR 1995 s. 40 
190 SRR 1995 s. 40 



 
47 

visade att säkerhetspolitik var en viktig aspekt hos de som ställde sig positiva till 

medlemskapet.191 

Statsrådet förstärkte argumentet om EU som en säkerhetspolitisk lösning i takt med att 

neutraliteten visade sig oförenlig med EU-medlemskapet. När Finland väl hade gått med i 

unionen 1995, blev det tydligt att neutraliteten, säkerhetspolitikens kärna, bytts ut mot en ny 

sådan; nämligen EU-medlemskap.  Det finländska valet i mars 1995 innebar ett 

regeringsskifte, där den EU-kritiska centern hamnade i opposition och statsrådet utgjordes av 

en EU-vänlig regnbågskoalition. Regeringens breda politik underlättade integrationen i EU, 

och Finland gav sitt fulla stöd från början till en EU-gemensam säkerhetspolitik.192 

Trots att både Finland och Sverige under kalla kriget byggde sin internationella hållning 

kring neutraliteten så fanns det stora skillnader i neutralitetsbegreppet och hur det tolkades in i 

praktisk handling hos de respektive ländernas företrädare.193 Den finländska neutraliteten var 

ett säkerhetspolitiskt instrument, medan den svenska snarare var ett uttryck för landets 

politiska identitet.194 För Sveriges del var det de förutsättningar och hot från kalla krigets 

stormakter som föranledde neutralitetsprincipen som policy.195 I Finland framhölls 

neutraliteten som det enda alternativet för en liten stat med stormaktsgranne, medan man i 

Sverige framhävde den neutrala statens rätt att självständigt definiera utrikespolitikens 

innehåll.196 

Krigen och förödelsen i forna Jugoslavien ledde till att Nato kunde fylla tomrummet 

efter Sovjet, och byta ut den fallna stormakten mot en ny motpart i den polariserade 

världspolitiken; instabilitet. ”Som en modern version av den heliga alliansen aspirerar Nato 

nu på att bli väktaren av en europeisk ordning med gemensamma värden, med demokrati och 

marknadsekonomi som det enda legitima systemet för Europas stater.”197 Detta var en ordning 

som även Ryssland kunde dra nytta av, då landet fick en stabil västgräns i och med detta.  

Till skillnad från Sverige, var Finland berett att ändra den traditionella 

neutralitetspolicyn om ett bättre alternativ presenterades. Sovjetunionens kollaps, EU:s 

växande betydelse, och den politiska osäkerheten i Ryssland fick Finland att för första gången 

söka garantier från väst. Betydelsen av goda relationer med Ryssland gjorde dock att dessa av 
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nödvändighet var tvunget att förbli implicita.198  

Finlands neutralitet var ett beslut baserat på strategiska övervägningar, vilket gjorde att 

Finland hade lättare än Sverige för att överge neutralitetsdoktrinen.199 För Sverige förfaller 

den säkerhetspolitiska doktrinen vara mindre sammanhållen i jämförelse med Finland. 

Sveriges instrumentella målsättningar 1991 var fortsatt lugn och stabilitet i norden, 

syftande till att uppnå de grundläggande målsättningarna vilka är landets frihet och nationella 

oberoende. De medel som användes för att uppnå detta var utrikes- och säkerhetspolitiskt 

samarbete med andra europeiska stater, en möjlighet man menar uppstått i det nya Europa 

som växte fram.200 För Sveriges del kan neutraliteten ses ett instrument för att kunna verka 

inom internationell politik. 

Vad som utifrån sett kan verka som ett regimskifte i fråga om den finländska 

säkerhetspolitikens själva kärna, från neutralitet till aktivt EU-medlemskap, kan möjligen mer 

begripligt ur ett nationellt perspektiv. Den solidaritet och hängivenhet som investerades i 

neutralitetspolitiken ägnas nu åt EU-medlemskapet. Detta kan inte förklaras utan det 

säkerhetspolitiska perspektivet.201 Den finländska synen på EU-medlemskapet var att det 

utgjorde en försäkring mot isolering vid internationell kris, en syn som Sverige inte delar. 

Detta var i grunden en geopolitisk skillnad. För svenskar var isolationism, alltså neutralitet, 

inte problemet utan lösningen.202 

Finland sökte EU-medlemskap av försvarsstrategiska skäl. Argumentationen var mer 

populistisk i Sverige, här motiverades EU utifrån ekonomiska fördelar och de 

säkerhetspolitiska aspekterna framhölls inte. 

 

4.3 EU-inträdet och den säkerhetspolitiska linjen 
För Finlands del utgjorde år 1995 en tydlig vändning i försvarets tilldelning av statliga medel. 

Här kan noteras en märkbar förändring av såväl försvarets andel av statsbudgeten, som den 

del av BNP försvarets medel motsvaras av. I båda fallen började dessa nu öka, efter att ha 

sjunkit konstant under 1990-talets tidiga del. I Sverige förändrades försvarssatsningarna på 

motsvarande sätt först 1997, och då inte alls lika kraftigt som i grannlandet. 

Under våren 1994 publicerades i Sverige den offentliga utredningen Historiskt vägval: 

följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende av att bli, respektive inte bli 
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medlem i Europeiska unionen i vilken regeringens särskilda utredare redogjorde för vilka 

följder olika former av medverkan i den västeuropeiska integrationen skulle ha för Sverige i 

utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende.203 I utredningen menade man att ur situationen från 

kalla krigets relativt stabila säkerhetspolitiska spänning hade en instabil avspänning uppstått, 

bland annat de risker som hade sin bakgrund i etniska och religiösa motsättningar vilka 

förstärktes av aggressivt nationalistiska stämningar.204 Maastricht-föredragets 

implementerande ansågs kunna leda till att samarbetet i Europa intensifierades och 

fördjupades. Man skrev att en omfattande diskussion pågick om stärkandet av Europas 

stabilitet och säkerhet i det nya läget. En av de mest centrala frågorna var överläggningen 

mellan Atlantpaktens medlemmar om en anpassning av till nya uppgifter, och om formerna 

för säkerhetspolitiskt samarbete med de central- och östeuropeiska länderna samt Ryssland. 

Strax innan EU-inträdet skedde ett maktskifte i Sveriges regering; socialdemokraterna 

tog över makten från den borgliga koalitionsregeringen. Detta fick konsekvenser på den 

internationella politik som fördes från regeringens sida; Östersjöregionen och Europa var inte 

längre i ensamt fokus, utvecklingsländerna och FN-samarbete stod återigen högt på den 

politiska agendan. Regeringen Bildts politik hade syftat till skapandet av ett självständigt EU 

med inflytande över världspolitiken, medan regeringen Carlsson nu återigen positionerade sig 

gentemot USA som en viktig garant för Sveriges säkerhet.205 

I Försvarsbeslutet 1995/96 föreslogs en ny inriktning den svenska säkerhetspolitiken, 

vilket antyds av titeln på propositionen; Totalförsvar i förnyelse. Redan i sammanfattningen 

görs dock gällande att ”[m]ilitär alliansfrihet är också i det förändrade Europa den nationella 

säkerhetspolitiska ram som sammantaget bäst förmår tillgodose svenska säkerhetspolitiska 

intressen.”206 Här formulerades även den alltsedan dess välkända doktrinen; ”Sveriges 

militära alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av ett krig i 

vårt närområde, består.” 207 Alliansfriheten i kombination med ett ”betryggande försvar” 

skulle bidra till säkerhet och stabilitet i närområdet. 208 

Den reducerade försvarsbudgeten som föreslogs i och med försvarsbeslutet 1996, 

motiverades med att följa den internationella trend av minskade försvarskostnader som 

säkerhetspolitiskt motiverades med ett lugnt världsläge. Invasionsförsvaret ansågs i och med 
                                                
203 SOU 1994:8 EG/EU-konsekvensutredningarna: Utrikes- och säkerhetspolitik, Historiskt vägval: följderna för 
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betänkande, Fritze, Stockholm, 1994 s. 3 
204 SOU 1994:8 s. 62 
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206 Regeringens proposition 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse. Härefter FB96. 
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försvarsbeslutet 1996 obsolet, och den tidigare huvuduppgiften att möta angreppshot gjordes 

sekundär och blev snarare en bieffekt av andra uppgifter.209 

Finlands inträde i EU följde av ett politiskt konsensusbeslut, där ledande politiker såväl 

som opposition och näringsliv ställde sig positiva till EU. I folkomröstningen 1994 visade det 

sig även att 57 procent av de röstande stödde ett medlemskap.210 

Utgångspunkterna för Finlands säkerhetspolitik definierades i statsrådets redogörelse år 

1995 enligt följande; ”säkerhetspolitiken bör tjäna Finland som ett medborgarsamhälle, en 

självständig stat och en medlem av det internationella samfundet.”211 Redogörelsen klargjorde 

att avsikten, alltså de grundläggande målsättningarna, med Finlands säkerhetspolitik var att 

”bevara landets självständighet, säkra samhällets grundläggande värden och trygga landets 

politiska handlingskraft”212 med målet att ”trygga det finländska samhällets värden och 

strukturer gentemot yttre hot och att utveckla dem i överensstämmelse med finländarnas 

uttalade vilja.”213 

Instrumentella målsättningar för att uppnå detta var den nordiska tillhörigheten och ett 

nära samarbete med de nordiska länderna, vilket beskrevs som en av det  samhällets 

hörnstenar, samt Ryssland situation som en viktig del i Europas och Finlands nationella 

säkerhet.214 Finland ”har allt sedan landet blev självständigt trott att ett effektivt 

internationellt samarbete som är baserat på jämställdhet är ägnat att gynna små staters 

säkerhet”215 och hade ”lösgjort sig från den internationella ställning landet hade under det 

kalla krigets tid.”216 

Ett medel för att uppnå målen var ständig anpassning till den rådande säkerhetsmiljön, 

och att inte vänja sig vid en säkerhetspolitiskt skyddad ställning. EU-medlemskapet innebar 

att den neutralitetspolitik som Finland hade följt under det kalla kriget inte längre ansågs vara 

en användbar strategi. 217 Strategin var att även fortsättningsvis iaktta militär alliansfrihet, 

under det att omvälvningen i Europa fortsatte. Finland hade skapat en trovärdig självständig 

försvarsförmåga som åtnjöt internationellt förtroende, och landets försvarslösning stärkte 
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stabiliteten i Nordeuropa.218 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ansågs erbjuda 

Finland ett nytt och starkt redskap för att arbeta för sina nationella mål. 219 

För Finlands del innebar EU-medlemskapet en tydlig policyförändring; neutraliteten 

byttes mot alliansfrihet och unionsmedlemskapet utgjorde ett nytt verktyg för de 

utrikespolitiska relationerna. Neutraliteten hade utgjort en viktig hörnsten för Finlands 

utrikespolitik, och den kan sägas ha bytts ut mot EU-medlemskapet som fyllde likartad 

funktion. EU-medlemskapet innebar dock, till skillnad fån neutraliteten, att det politiska 

samarbetet med andra länder inte längre var förbundet med några begränsningar.220  

Utgångspunkten för den svenska försvarsplaneringen var enligt försvarspropositionen 

1995 att ett väpnat anfallskrig mot landet ansågs osannolikt annat än i samband med ett 

stormaktskrig, och faran för ett storkrig i Europa var litet. Den bedömning som gjordes av 

Sveriges säkerhetspolitiska läge var att en besparing på försvarskostnaderna var motiverad. 

Regeringen föreslog i propositionen en stegvis besparing av de årliga försvarsutgifterna med 4 

miljarder kronor, totalt med 10 procent jämfört med budgetåret 1994/95, vilket skulle vara 

uppnått vid försvarsbeslutsperiodens utgång 2001. Angående den globala trenden med 

minskade försvarskostnader, som uppstått efter att den säkerhetspolitiska situationen i Europa 

förändrats, menade man att Sverige ”varken kan eller bör” låta bli att följa med i den 

internationella utvecklingen mot minskade försvarskostnader. 221 

Att Sverige, liksom många andra länder, hade sänkt försvarsutgifterna ansågs vara 

positivt. Det svenska folkets starka försvarsvilja och förtroende för försvaret menade man 

vilade inte bara på tillit till dess förmåga, utan även på ”det berättigade kravet att kostnaderna 

för detta försvar underkastas samma hårda prövning som andra samhällsutgifter.”222 

Fortsättningsvis skrev man i propositionen att avvägningen mellan materiel och personal 

alltid var svår, särskilt i ett bekymmersamt ekonomiskt läge.223 Det nationella försvaret ansågs 

alltså i och med detta vara av underordnad betydelse, och en samhällsfunktion som alla andra. 

Hotbilden var nyanserad. ”Att betrakta säkerhet endast i militärt perspektiv är på 

gränsen till det tredje årtusendet ett förlegat synsätt.” 224 Rysslands integrering i Europa och 

de forna sovjetstaternas demokratisering var förutsättningar för ett stabilt Europa. Inträdet i 

EU med bibehållen militär alliansfrihet beskrevs som den mest betydelsefulla förändringen 
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angående de internationella förbindelserna i modern tid. Medlemskapet i EU ansågs gagna 

Sveriges säkerhet och stärka möjligheterna att forma en gemensam framtid tillsammans med 

andra länder. 225 

I statsrådets redogörelse 1995 skrev man att Finlands strategi under kalla kriget var att 

undvika politisk och militär bundenhet som kunde ha involverat Finland i stormaktskonflikter, 

men under de nya förhållandena förändrades detta till ett aktivt deltagande i det 

internationella politiska och säkerhetspolitiska samarbetet för att förebygga och lösa 

säkerhetspolitiska problem. Man menade att försvaret borde utvecklas så att trovärdigheten i 

förhållande till den säkerhetspolitiska omgivningen behölls.226 Det bästa sättet att trygga 

landets egna säkerhet och att främja stabiliteten i Norra Europa ansågs vara ett försvarssystem 

baserat på territoriellt försvar, allmän värnplikt och mobilisering, och som för att bibehålla 

trovärdigheten ständigt utvecklades. Det territoriella försvarssystemet var inte riktat mot 

någon, utan fungerade som en stabilitets- och säkerhetsökande faktor.”227 Argument för den 

förda politiken var att det mot Finlands militära närmiljö inte riktades någon sådan militär 

spänning som man kunde uppleva under det kalla kriget.228 

Finlands förmåga att sköta sin territoriella säkerhet och integritet beskrivs vara lika 

viktig som tidigare och de stora omvälvningarna i Europas politik hade skapat en möjlighet 

för Finland att lösgöra sig ”från sin internationella ställning under det kalla kriget, där vsb-

pakten var en avgörande faktor, och byggt upp sitt förhållande till Ryssland på en ny grund 

utgående från parternas jämlikhet och OSSE:s principer.”229 Finland hade ”förstärkt sin 

säkerhet genom att ansluta sig till EU och genom att delta i att bygga upp en 

samarbetsbaserad säkerhet inom sina närområden, i hela Europa och även globalt.”230 

Det militära läget i Östersjön bedömdes som stabilt och man konstaterade att 

rustningsnivån var sjunkande, Finska vikens strategiska betydelse för Rysslands sjöförsvar 

hade ökat efter att landet förlorat baserna i de baltiska länderna men byggandet av nya baser 

fördröjdes av den ekonomiska situationen.231 Finlands ”självständiga försvar och trovärdiga 

försvarsförmåga” syftade till att stödja en stabil situation i Nordeuropa. Man menade att 

Sveriges alliansfrihet och i förhållande till omgivningen starka försvarsförmåga främjade 

stabiliteten i Finlands närområde. Norges konsekventa försvarspolitik och de 
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säkerhetsgarantier som Förenta staterna inom ramen för Nato givit Norge ansågs spela en 

väsentlig roll för den militärt stabila situationen i Nordeuropa.232 

EU beskrevs i statsrådets redogörelse 1995 som en central kraft som bidrog till 

förändring och stabilitet i Europa. De gemensamma värden och principer som bildade 

grundvalen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik överensstämde med de 

nordiska värdena, och den gemensamma demokratiska värdegrunden styrde Finlands utrikes- 

och säkerhetspolitiska lösningar mer än tidigare, menade man.233 

Finland gick med i EU som ett militärt alliansfritt land som aktivt deltog i byggandet av 

den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det poängterades dock att ”Finland intar en 

reserverad hållning gentemot att ingå militära allianser. De beslut Finland fattat inbegriper 

inte militära säkerhetsgarantier eller andra sådana förpliktelser som är förknippade med ett 

gemensamt försvar.”234 Man ansåg att det militära försvaret inte bara borde dimensioneras av 

kraven på att kunna hävda landet territoriella integritet och bidra till internationell fred och 

säkerhet, utan även av viljan att upprätthålla en grundläggande försvarsförmåga och 

kompetens. Ett stort antal organisationsenheter inom grundorganisation föreslogs i 

propositionen att läggas ned. Den militära alliansfriheten ansågs inte hindra Finland från att 

aktivt försöka uppnå de mål som hade ställts för medlemskapet, eller från att fullgöra sina 

åtaganden gentemot EU.235 

Statsrådets redogörelse till riksdagen 1997, Säkerhetsutvecklingen i Europa och 

Finlands försvar, angav grunderna till utvecklingen av Finlands försvar åren 1998–2008.  

Denna utgick från en bedömning av den internationella omgivningen och Finlands 

säkerhetspolitiska helhetslinje. Statsrådets säkerhetspolitiska redogörelse till riksdagen år 

1995 och riksdagens svar på redogörelsen låg till grund för den politik som presenterades 

1997. Här menade man, angående försvarets utveckling, att försvarssystemets beredskap och 

reaktionsförmåga skulle förbättras och att Finlands stabila säkerhetsläge skapade ett gynnsamt 

läge för att förnya försvarssystemet. 236 

Tyngdpunkten i utvecklingen var att landstridskrafterna och försvarets preventiva 

förmåga skulle förstärkas, genom att bilda beredskapsbrigader och genom att höja nivån på 

materiel och utbildning. Samtidigt möjliggjordes en betydande nedskärning av 
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landstridskrafternas totala krigstida styrka.237 ”Rationaliseringen av den fredstida 

organisationen skapar förutsättningar for att omplacera personal enligt strukturomvandlingens 

mål.”238 Man menade att Försvarsmaktens strukturomvandling var ett viktigt, långsiktigt 

säkerhetspolitiskt beslut och att målet var att skapa de ekonomiska resurser som krävs för att 

strukturomvandlingen skulle kunna genomföras.239 

I Sverige skriver man att man orienterar sig efter den internationella trenden med sänkta 

försvarsutgifter, men samtidigt bibehåller försvarsbudgeten sin andel av statsmedel i stort sett; 

de närmsta två åren minskas denna från 3,6 till 3,4 procent. Försvarets tidigare huvuduppgift, 

att möta angreppshot, gjordes sekundär och blev snarare en bieffekt av andra uppgifter. 

Sveriges grundläggande säkerhetspolitikiska målsättningar var även framledes att 

bevara landets frihet och oberoende, genom att trygga en handlingsfrihet att utveckla 

samhället både som enskild nation och i samverkan med andra. Medlen för att uppnå detta är 

fortsatt militär alliansfrihet; Sveriges militära alliansfrihet syftande till att landet skulle kunna 

vara neutralt i händelse av krig i närområdet bestod. Men de grundläggande målsättningarna 

vilade på instrumentella målsättningar i form av en betryggande försvarsförmåga, och 

därigenom säkerhetspolitisk stabilitet i det nordeuropeiska området. Argument som anfördes 

för att styrka detta är att i det fall det säkerhetspolitiska läget försämras, skulle landets 

säkerhetspolitik bidra till att spänningen i närområdet begränsades. Försvaret mot kränkningar 

och angreppshandlingar skulle kompletteras med att utrikespolitiskt kunna agera för att 

tillvarata svenska intressen vid angrepp eller hot om angrepp, trots att normala mellanstatliga 

förbindelser kan ha brutit samman eller fungerade dåligt. Detta framhölls som viktigare än det 

territoriella försvaret, vilket kan tolkas som att argumenten för ett försvar nu bytts från 

självförsvar till internationell solidaritet. 

Den finländska säkerhetspolitiska strategin från EU-inträdet och framledes var ett aktivt 

deltagande i politiska och säkerhetspolitiska samarbeten. Det bästa sättet att trygga landets 

säkerhet och främja europeisk stabilitet, det vill säga grundläggande målsättningar, ansågs 

vara ett försvarssystem baserat på territoriellt försvar, allmän värnplikt och mobilisering. I 

Finland hade det typiska invasionsförsvaret en framträdande roll i den säkerhetspolitiska 

strategin. Den internationella samarbetstanken var alltjämt stark, och EU-samarbete framhölls 

som en viktig komponent i säkerhetspolitiken. 
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4.4 Millennieskifte och ökat internationellt samarbete 
För Sveriges försvar innebar år 2000 en förändring i en stabil trend, där försvarsutgifterna 

utgjort omkring 3,5 procent av den statliga budgeten. Vid millennieskiftet började denna 

andel dock sjunka. I Finland förblev andelen alltjämt stabil. 

Amsterdamfördraget trädde i kraft år 1999, i och med detta tillkom en enhet för politisk 

planering och tidig förvarning i EU. GUSP tillfördes också Petersbergsuppgifterna (se avsnitt 

2.2), vilka Finland och Sverige arbetat tillsammans för att införa. 

Den svenska Försvarspropositionen 1999 fokuserade på försvarsekonomi, och innehöll 

inga konkreta strategier för försvarets fortsatta verksamhet. Krigsförbanden vars huvuduppgift 

var att möta ett invasionshot skulle emellertid begränsas till att utgöra en kompetensbas, i 

övrigt skulle de avvecklas.240 

Vid EU-toppmötet i Köln 1999 beslutades om att utveckla en gemensam europeisk 

säkerhets- och försvarspolitik (ESDP) och att även överföra Västeuropeiska unionens (VEU) 

krishanteringskapacitet till EU vilket var ett steg mot en EU-gemensam försvarspolitik. 241 

I den svenska säkerhetspolitiska ”kontrollstationen” 1999 avfördes invasionshotet som 

den dominerande grunden för totalförsvarets utformning. I denna fastslås att en invasion 

syftande till ockupation av Sverige inte förefaller möjligt under de närmaste tio åren, förutsatt 

att Sverige hade en grundläggande försvarsförmåga. Man menade dock att det var svårt att 

göra uttalanden om situationen på längre sikt, men att väpnade angrepp främst genom luften, 

insatser mot begränsade mål i Sverige eller avsiktliga hot och påtryckningar i syfte att störa 

samhällsfunktioner eller påverka agerande bedömdes möjliga att genomföra även i nuvarande 

läge.242 I propositionen anförs att de resurser som Sverige behövde för att försvara landet mot 

väpnat angrepp och hävdande av territoriell integritet kunde reduceras jämfört med 

försvarsbeslutet 96. ”Ett utökat svenskt bidrag till gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet 

och krishantering är fullt förenligt med Sveriges militära alliansfrihet eftersom samarbetet inte 

innefattar försvarsgarantier i händelse av väpnat angrepp.”243 

I och med försvarsbeslutet 2000 bytte insats- och invasionsuppgifterna plats i 

prioriteringsordningen. Invasionsförsvaret blev en biuppgift, som skulle lösas av bara farten 

och internationella insatser stod i huvudfokus för försvarets uppgifter. Mindre volymer, av 

högre kvalitet var den önskade strukturen. Det gamla mobilisationsförsvaret gjordes obsolet, 
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och i en fundamentalt förändrad organisation skulle det nya försvarets uppgifter lösas av 

högteknologiska specialförband.244 Detta samtidigt som nationella skyddsstyrkor, en ny 

version av mobiliseringsförsvaret, skulle skydda samhällets grundläggande funktioner.245 

Finland befann sig 1999 mellan två säkerhetspolitiska val som delvis konkurrerade och 

delvis överlappade; antingen det mjuka säkerhetskonceptet genom integration och EU, eller 

det hårda vilket baseras på Nato under amerikansk ledning. Finland förlitade sig på 

solidariteten EU:s medlemsstater emellan och därför ansågs det inte möjligt för landet att 

förhålla sig neutralt i en konflikt mellan EU-land och ett tredje land. 246  

För Finland hade säkerhetspolitiken under 1900-talet baserats på en ideologi av 

självtillit snarare än neutralitet i vilken den patriotiska stoltheten och värnplikten där 

finländarna fick tjäna sitt land utgjorde själva fundamentet. Enligt den finländska 

försvarsdoktrinen var fördröjning och uttröttning inom hela landets territorium det enda sättet 

att besegra en eventuell angripare, som alltid skulle inneha överlägsen styrka.247  

År 2001 sammanfattade statsrådet Finlands säkerhets- och försvarspolitiska 

handlingslinje, det vill säga instrumentella målsättningar, enligt följande grundläggande 

faktorer; (i) Finland bör upprätthålla och utveckla en trovärdig försvarsförmåga, (ii) Finland 

bör under de rådande förhållandena hålla fast vid sin militära alliansfrihet, (iii) Finland bör 

delta i det internationella samarbetet i syfte att stärka säkerheten och stabiliteten.248 

De grundläggande målsättningarna för Finlands säkerhetspolitik var att främja Finlands 

och dess medborgares säkerhet och välstånd och att skydda samhällets grundläggande värden 

”i en värld som karakteriseras av fördjupat samarbete”.249 De medel som skulle användas för 

att uppnå detta var militär alliansfrihet, krishantering och säkerhetssamarbete vilkas 

funktionsduglighet man löpande skulle bedöma utifrån närområdets och EU:s utveckling. 

Finlands deltagande i det internationella samarbetet för konfliktförebyggande och 

krishantering ansågs stärka landets egen säkerhet. Den övergripande strategin var att 

koncentrera sig på förebyggandet av konflikter, vilket ansågs vara betydligt mer resurssnålt än 

de åtgärder som krävdes när en kris redan brutit ut.250 Statsrådet menade att Finland alltjämt 

fortsatte att främja samarbete med närområdets stater och inom de internationella organen. En 

strukturförändring av de nationella försvarsarrangemangen och det internationella samarbetet 
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beskrivs, där försvaret skulle stärka förmågan att förebygga och avvärja strategiska överfall 

istället för omfattande sådana. Finlands försvarsförmåga skulle dimensioneras så att 

åtminstone landets kärnområden i alla situationer kunde förbli i landets egen besittning och 

med hjälp av försvaret skapades förutsättningar för att bibehålla självständigheten.251 

De förändringar i Europas säkerhetspolitiska situation som det kalla krigets slut utlöste 

konstaterades av Statsrådet som varande djupgående och varaktiga. Hotet om en storskalig 

militär konflikt i Europa förblev enligt bedömningen litet, och staternas agerande styrdes i allt 

större utsträckning av en gemensam värdegrund samt av likartade samhälleliga och 

ekonomiska faktorer. Konflikternas förutsägbarhet menade man förbättrades av transparensen 

i de internationella förhållandena och de militära faktorerna.252 

Redogörelsen anförde att Försvarets tyngdpunkt borde förflyttas från förmågan att 

avvärja ett omfattande överfall till stärkandet av förmågan att förebygga och avvärja 

strategiska överfall. Förmågan att höja försvarsberedskapen som stöd för den utrikes- och 

säkerhetspolitiska handlingsförmågan i krissituationer borde enligt redogörelsen bli en 

prioriterad förmåga. Förmågan att delta i internationell krishantering bedömdes bli allt 

viktigare.253 

Världsbilden reflekterade de regionala aspekterna. Det geografiska området kring 

Kolahalvön och S:t Petersburg beskrevs ha fått ökad militär betydelse. Leningrads 

militärdistrikt (vilket var namnet på det militärdistrikt som ligger omedelbart vid Finlands 

östra gräns) hörde till de viktigaste av de ryska militärdistrikten, med företräde när det gäller 

att utveckla de väpnade styrkorna. Gällande den säkerhets- och försvarspolitiska planeringen 

menade man att det var nödvändigt att vara beredd också på en oönskad utveckling. Man 

konstaterade att det var svårt att förutspå hur Rysslands roll på Östersjöområdet skulle 

utvecklas, men sannolikt var att landet fortsatte sina strävanden att reformera samhälle och 

ekonomi samtidigt som det även var sannolikt att landet i framtiden inriktade sig på 

möjligheterna att öka inflytandet i närområdena.254 

EU:s betydelse för att förverkliga Finlands säkerhetspolitiska intressen och mål ansågs 

öka allt mer, och deltagandet i unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ansågs 

komplettera och utveckla Finlands nationella säkerhetspolitik. Genom att som medlem av 

unionen agera aktivt inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiska sektorn under 

utveckling skulle Finland stärka sitt inflytande i internationella frågor och främjade sina mål 
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inom säkerhetens område. EU-medlemskapet sågs i Finland 2001 som ett sätt att stärka 

finländsk säkerhetspolitik, men attityden gentemot de militära följderna vacklade. Å ena sidan 

ansågs militärt samarbete stärka EU:s position internationellt, men å andra sidan var 

finländska regeringen tveksam angående att EU skulle ta Natos roll som säkerhetsgarant. De 

argument som fanns 2001 var inte starka nog för Finland att överge alliansfriheten men att det 

kan komma att uppstå sådana inom EU:s säkerhetssamarbete.255 

I propositionen från 2001 skrev man att grunden i Sveriges säkerhetspolitik var att 

kunna möta militära hot, vilket känns igen från tidigare försvarsbeslut, även om 

formuleringen kan tyckas mer direkt. Efter detta skrev man något som kan tolkas som en 

perspektivändring i fråga om strategi, nämligen att säkerhetspolitiken även syftade till att 

”förebygga och hantera andra hot och risker i både fred och krig.”256  

I propositionen som framlades 2001, och som alltså var del två i det uppdelade 

försvarsbeslutet 1999-2001 drog den svenska regeringen tre slutsatser angående hur Sveriges 

säkerhetspolitik skulle komma att påverkas av omvärldsförändringarna; (i) den grundläggande 

positiva säkerhetspolitiska situationen skulle bestå, och en invasion inom tio år tedde sig ännu 

mer avlägsen än tidigare, (ii) det låg i Sveriges intresse att bidra till att förebygga regionala 

och lokala kriser och konflikter som indirekt eller direkt kan beröra Sverige och i det fall 

dessa uppstod säkerställa en politisk konfliktlösning och delta i civil såväl som militär 

krishantering i samverkan med andra stater, samt (iii) hot mot tekniska infrastruktursystem 

kan komma att få säkerhetspolitisk dignitet och efterhand som systemen ges en ökande grad 

av avancerad teknik blir skyddet av samhällsviktig infrastruktur av väsentlig betydelse för den 

nationella säkerheten.257 

Argumenten som anfördes var till stor del det minskade hotet från stormakter och 

invasion, men också den ekonomiska aspekten och att den nya tidens säkerhetshot handlade 

om terror, och teknologi. Det mest drastiska i beslutet inför denna försvarsbeslutsperiod var 

den omställning av försvaret från invasions- till insatsförsvar som föreslogs. De 

instrumentella målsättningarna var en omställning och reducering av försvarsmakten, där 

samarbete och internationella insatser upptog en större del av försvarsplaneringen. De 

grundläggande målsättningarna var genomgripande att bevara landets självständighet, men de 

medel som skulle användas i arbetet med att uppnå dessa var i stor utsträckning precis som 

tidigare samarbete och deltagande i internationella organisationer, men här fokuserades också 
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på konflikthantering och ökade krav på att delta i internationella fredsfrämjande och 

humanitära insatser. Världsbilden skulle kunna tolkas som utvidgad i och med att 

terroristattackerna 11 september i propositionen från 2001 nämndes som en tydlig vändpunkt 

för den globala säkerhetspolitiken.258 Ambitionen i försvarsbeslutet var att satsa på en 

modernisering och att ”utveckla stridskrafterna mot vad vi idag kallar ett nätverksbaserat 

försvar.”259 

Försvarsanslagens andel i förhållande till statsbudgeten minskades och denna började 

efter år 2000 sjunka markant.   

I Finland framhölls att den egna försvarsförmågan borde dimensioneras så att 

åtminstone landets kärnområden i alla situationer kunden förbli i landets egen besittning, och 

med hjälp av försvaret skulle förutsättningar för att bibehålla självständigheten skapas. Detta 

var en instrumentell målsättning. Argument som användes var att det säkerhetspolitiska 

samarbetet och den säkerhetspolitiska aktionsförmågan som utvecklats inom de 

internationella samarbetena förbättrade den nationella beredskapen att behärska kriser och 

hot.  Hotet om en storskalig militär konflikt i Europa förblev enligt bedömningen litet, och 

staternas agerande styrdes i allt större utsträckning av en gemensam värdegrund samt av 

likartade samhälleliga och ekonomiska faktorer. Konflikternas förutsägbarhet menade man 

förbättrades av transparensen i de internationella förhållandena och de militära faktorerna.260 

Internationell krishantering framhålls som en del i den övergripande strategin.  

 

4.5 Internationalisering, omorientering i Nato-frågan och vägen framåt 
Det svenska försvarsbeslutet 2004 var ett drastiskt besparingsförslag, där den planerade 

organisationen från försvarsbeslutet 2000 halverades. Den nya organisationen skulle inte hålla 

ihop ekonomiskt, och blev för dyr hur man än räknade. De planerade förbanden nationella 

skyddsstyrkorna ströks, och namnet fick övertas av hemvärnet. Från och med detta beslut blev 

den huvudsakliga försvarsuppgiften för Försvarsmakten att verka i internationella miljöer.261 

I propositionen föreslogs att den ekonomiska ramen för försvaret skulle minskas stegvis 

för att vid utgången av 2007 vara tre miljarder kronor lägre än 2004.262 

Vid denna tid presenteras en ny säkerhetspolitisk bedömning av omvärlden i Sverige.263 

Den strategi som 2004 föreslogs i och med försvarspropositionen innebar ett fortsatt arbete 
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259 Proposition 2001/02:10 s. 14 
260 SRR 2001 s. 12 
261 Agrell 2016 s. 212ff 
262 Proposition 2004/5:5 
263 Agrell 2016 s.165 
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inom internationella organisationer, och en fortsatt minskning av försvaret.264  

I den svenska försvarspropositionen 2008/09, Ett användbart försvar föreslogs 

förändrade mål för det militära försvaret och en ny uppgiftsställning för Försvarsmakten för 

att klara de säkerhetspolitiska utmaningarna. Strategin var grundad i internationellt samarbete 

inom bi- och multilaterala organisationer. Grundläggande målsättningar för Sveriges 

säkerhetspolitik beskrevs vara garanterandet av landets politiska oberoende och 

självständighet, genom hävdandet av landets suveränitet. Säkerhet definierades som ett vidare 

begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet, och de instrumentella målsättningarna var att 

värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla 

grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.265 

Regeringen menade i propositionen att hot mot fred och säkerhet bäst skulle avvärjas i 

gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. Effektivt multilateralt 

samarbete utgjorde alltså ett medel i svensk säkerhetspolitik för att nå de grundläggande 

målen. Argument för de föreslagna handlingslinjerna var att en storskalig aggression mot ett 

enskilt medlemsland i EU inte bedömdes som trolig. EU-medlemskapet innebar att Sverige 

ingick i en politisk allians i vilken medlemsländerna tog ett solidariskt ansvar för Europas 

säkerhet, även om dessa inte i formell mening hade försvarsförpliktelser till varandra.266 

Detta konstaterades innebära att neutralitet inte var ett möjligt val vid en konflikt i 

närområdet, och Försvarsberedningen uttalade redan år 2007 att Sverige inte skulle förhålla 

sig passivt om en annan EU-stat eller ett nordiskt land hotades av en katastrof eller ett 

angrepp. Sverige förväntade även samma agerande från dessa stater i det fall att Sverige 

drabbades av dylikt.267 

Ett nytt personalförsörjningssystem föreslogs, och materielförsörjningen skulle 

förändras på så sätt att nya principer för anskaffning tillämpas och att det internationella 

samarbetet inom materiel- och logistikområdet ökades. Denna utveckling mot ett mer 

användbart och tillgängligt försvar skulle ske i den takt som ekonomin medgav, de resurser 

som frigjordes vid förändringarna skulle användas för att skapa detta nya och ”mer 

användbara” försvar, ”där kostnads- och ambitionshöjningar i operativ verksamhet balanseras 

mot rationaliseringar och ambitionssänkningar”.268 
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Den solidaritetsförklaring som Sverige avgav i samband med Lissabonfördraget kan ses 

som en definitiv omorientering av den säkerhetspolitiska neutralitetsdoktrinen.269 

I statsrådets redogörelse 2004 om Finlands säkerhets- och försvarspolitik var landets 

säkerhets- och försvarspolitiska handlingslinje de grundläggande målsättningarna att trygga 

landets självständighet, samhällets grundläggande demokratiska värden, samt att främja 

medborgarnas säkerhet och välfärd. Instrumentella målsättningar för att uppnå detta var ett 

trovärdigt nationellt försvar, ett fungerande samhälle och en konsekvent utrikespolitik samt en 

stark internationell ställning och en aktiv verksamhet som medlem i EU.270 

Strategin för Finland var att landet borde utveckla sin försvarsförmåga som ett militärt 

icke-allierat land, bevakande förändringarna av säkerheten i sin omvärld, särskilt de 

förändringar som har följdverkningar för norra Europa. Finland borde i alla situationer ha 

förmåga att garantera landets självständiga handlingskraft. Med hjälp av den trovärdiga 

nationella försvarsförmågan skulle uppkomsten av hot som riktas mot säkerheten på Finlands 

territorium förhindras. Man skrev även att förberedelser skulle komma att vidtas för att 

verkställa solidaritetsklausulen i det konstitutionella fördraget. Det internationella militära 

samarbetet utgjorde ett väsentligt led i Finlands säkerhets- och försvarspolitik och detta 

stödde landets eget försvar.271 

Argumenten för omställningen av försvaret var EU och Natos utvidgning, EU:s 

fördjupade integration och Rysslands omvandling som hade lett till en stabilisering i landets 

närområden. Dock ansågs globala problem, utvecklingskriser och regionala konflikter 

påverka säkerheten i ökande grad. Man konstaterade att globaliseringen hade gjort Finlands 

inre och yttre säkerhet allt mera beroende av den internationella situationen. Finlands primära 

säkerhets- och försvarspolitiska ambition var fortfarande att främja säkerheten och stabiliteten 

i närområdet genom ökat samarbete mellan länderna i Norden, Baltikum och 

Östersjöområdet. De främsta säkerhetshoten konstaterades i allt större utsträckning vara 

gränsöverskridande, vilket ställde krav på ett utökat samarbete med grannländer såväl som 

regionalt och globalt. EU:s handlingskapacitet och inflytande beskrevs som centralt för 

Finland i detta sammanhang såväl som USA:s och Natos agerande. 272  

Finland skulle bidra till att förstärka EU:s roll som säkerhetsgemenskap och 

internationell aktör i linje med den europeiska säkerhetsstrategin från 2003. 

Unionsmedlemskapet, som byggde på solidariskt ansvar och ömsesidiga åtaganden på alla 
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områden, ansågs stärka Finlands säkerhet. Landet skulle stödja unionens utvidgningsprocess 

och grannskapspolitik, samt en utveckling av unionens rättsliga- och inrikesfrågor, för att de 

på ett centralt sätt ansågs kunna bidra till säkerheten. En stark transatlantisk relation sågs som 

mycket viktig för säkerheten, såväl i Europa som internationellt, och Finland borde främja 

den bilateralt som EU-medlem och som Natos fredspartner. Det var emellertid viktigt att 

samarbetet fullföljdes i en anda av globalt ansvar, gemensamma grundläggande värden och 

respekt för folkrätten.273 

Finland vidareutvecklade sitt samarbete med Nato genom aktiv medverkan i Natos 

fredspartnerskap och samarbetet mellan EU och Nato. Finland bevakade även i vilken 

riktning Nato skulle komma att förändras, främst i fråga om hur dess handlingskapacitet 

utvecklades och vilken internationell roll organisationen spelade. Man skrev att en ansökan 

om Nato-medlemskap skulle komma att kvarstå som en möjlighet i Finlands säkerhets- och 

försvarspolitik även i fortsättningen.274 

I statsrådets redogörelse 2009 beskrevs den finländska utrikes-, säkerhets- och 

försvarspolitikens grundläggande målsättningar vara att trygga Finlands självständighet, 

territoriella integritet och grundläggande värderingar. Till strategierna hörde att Finland skulle 

främja och förstärka sina bilaterala relationer både i hela världen och i synnerhet med 

grannländerna, och även en starkare och handlingskraftigare utrikes- och säkerhetspolitik 

inom EU.275 Man skrev att  

 
[m]edlemskapet i Europeiska Unionen förstärker Finlands säkerhet. En internationellt 
stark och handlingskraftig union står i Finlands intresse. Medlemskapet i Europeiska 
Unionen är ett grundläggande säkerhetspolitiskt val för Finland. Som medlem av unionen 
är Finland en del av en tät politisk allians vars medlemmar förenas av en stark känsla av 
samhörighet och vilja att agera tillsammans. Finland har starkt förbundit sig till detta.276 
 

Argumenten som framhölls var att världsekonomins utveckling hade lett till ett ökat 

ömsesidigt beroende och ökad känslighet för störningar.277 Man menade att den påverkan som 

den globala finanskrisen 2008 hade haft på säkerheten ännu inte var fullt märkbar ”Krisen har 

satt igång en diskussion och även i någon mån åtgärder, som antyder att nationella intressen 

blir starkare och att man är villig att pruta på de spelregler som har överenskommits mellan 
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staterna.”278 Ny teknologi och taktik förväntades förändra krigföringen. Nätverkscentreringen 

ökade samtidigt som informationsflödet och effekterna av det ökade. 279 Den teknologiska 

utvecklingen menade man skulle komma att skapa säkerhetslösningar och möjligheter, men 

teknologin menades även bli allt dyrare vilket skulle komma påverka försvarsmaterielens 

kostnader.  

En av de instrumentella målsättningarna var att Finland strävade efter att bli medlem i 

FN:s säkerhetsråd för åren 2013–2014. Finland stödde OSSE:s och Europarådets arbete för att 

förstärka stabiliteten, säkerheten, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.280 

Angående EU skrev man att unionen hade betydelse för den finska säkerhetspolitiken 

på många nivåer.  

 
En trovärdig gemensam utrikes- och säkerhetspolitik i Europeiska unionen främjar 
realiserandet av de finska säkerhetspolitiska målen. Finland förbinder sig starkt till 
unionens gemensamma mål och sörjer för att dess egna säkerhetspolitiska intressen blir 
beaktade vid unionens beslutsfattande.281 
 

Teknologisk utveckling medförde även förändringar i definitionen av krig, menade 

man, och beskrev ett ökat hot från asymmetrisk krigsföring innehållandes hot om militära 

maktmedel i påtryckningssyfte. politisk och ekonomisk påtryckning, informations- och 

asymmetrisk krigföring, datanäts- och informationsattacker.282 

I redogörelsen beskrevs även den centrala utmaningen för de nordiska 

försvarsmakterna; att få finansieringen att räcka till, vilket ledde till utökade 

(kostnadseffektiviserande) nordiska försvarssamarbeten. Avsikten menas vara att samarbetet 

skulle gälla inte bara krishantering men även ”försvarsmakternas verksamhet, såsom havs- 

och luftövervakning, logistik, utbildning, forskning och analys samt 

försvarsmaterielsamarbete.”283 

Som argument för politikens inriktning användes den snabba, globala prisstegringen, 

den tekniska utvecklingen och tillgången på försvarsmateriel liksom även att beroendet av 

internationell försörjningsberedskap förutsatte nationellt och internationellt samarbete och 

tillräckliga resurser till detta för att försvarsförmågan skulle kunna utvecklas. Till följd av den 

förändrade krigsbilden beskrevs nya hoten bemötas bäst med flexibla och rörliga trupper. 
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Utgångspunkten för utvecklingen av Finlands försvarssystem var en hög kapacitet vilket 

gjorde att man planerade övergå till mindre trupper, som hade större kapacitet.284 Ytterligare 

argument som användes till grund för denna nya inriktning i säkerhetspolitiken är att EU i allt 

större utsträckning ansvarade för krävande militära och civila krishanteringsinsatser vilket 

också påverkade Finlands beredskap.  

 

Solidaritetsskyldigheten och skyldigheten till ömsesidigt stöd och bistånd vid ett väpnat 
angrepp stärker unionens inre säkerhet och solidariteten mellan medlemsländerna. 
Skyldigheterna stöder också Finlands säkerhet. Finland har redan ändrat sin lagstiftning 
så att det är möjligt att bistå ett annat EU-land i en situation enligt solidaritetsklausulen. 
Finland måste bedöma sin beredskap att fullgöra skyldigheten till ömsesidigt stöd och 
bistånd.285  
 

Relationen mellan EU och Ryssland beskrevs ha en stor inverkan på den allmäneuropeiska 

säkerhetsutvecklingen, och förhandlingar hade inletts om ett nytt täckande grundfördrag som 

förstärkte det strategiska partnerskapet med Ryssland.286 

För Sveriges del var 2004 något av ett ödesår, med kraftiga nedskärningar i 

försvarsbudgeten och ändringar av en planlagd organisation. Fokus låg nu på den 

internationella förmågan och de instrumentella målsättningarna på det globala planet var ett 

fortsatt internationellt samarbete; genom stöd till FN, och att genom medlemskapet i EU delta 

i en solidarisk gemenskap som förhindrar krig i Europa. Grundläggande målsättningar för 

säkerhetspolitiken i propositionen var att bevara fred och självständighet och att bidra till 

stabilitet och säkerhet i närområdet. Medel som används för att uppnå detta är militär 

alliansfrihet, samt gemenskap och samverkan med andra länder. En ”betryggande 

försvarsförmåga” ansågs vara en central del av svensk säkerhetspolitik.287 Det svenska 

försvarsanslaget fortsatte oförändrat att sjunka i förhållande till statsbudgeteten.  

För Finlands del var den övergripande strategin ett nationellt försvar med förmåga att 

bevara landets gränser. Medel för att uppnå och trygga Finlands säkerhet ansågs vara en stark 

Försvarsmakt som vid sidan av krishanteringen måste ha beredskap att förebygga och avvärja 

militära hot mot landets territorium eller samhällets vitala funktioner.288 

Den gemensamma nämnaren mellan Finland och Sverige var den professionalisering av 

försvaret som genomfördes under 2000-talets första decennium. Bytet av strategi fick inte 

något tydligt utslag i budgeten. Från 2002 steg det finländska försvarets andel av 
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statsbudgeten, och även tilldelningen av medel i reella mått. Storleken på försvarsbudgetens 

andel av statsbudgeten planade därefter ut för Finlands del. För Sveriges del kunde ingen 

förändring uppvisas under perioden, den nedåtgående trenden fortsatte alltjämt. I juni 2009 

beslutade Sveriges riksdag, med röstetal 150–153, att anta regeringens förslag om att lägga 

värnplikten i vila.289 Därigenom gick Sveriges försvarsmakt in i en ny fas med insatsförsvar 

istället för totalplikt och de inomstatliga förutsättningarna för försvaret förändrades. 

 

5 Resultat 
I följande avsnitt diskuteras och sammanfattas resultatet av denna undersökning. 

 
5.1 Diskussion 
I det föregående har Sveriges försvarsekonomi mellan åren 1989 – 2009 undersökts, och den 

försvarsekonomiska politiken har ställts i relation till den utrikespolitiska doktrinen såsom 

den uttrycks över tid i försvarsbesluten. Detta ställs i jämförelse med Finland, ett land vars 

ekonomi och omvärldspolitiska läge utvecklats likartat men som formulerat doktrin och 

tilldelat resurser till sitt nationella försvar på ett sätt olikt Sveriges. 

Sveriges och Finlands ekonomiska och politiska situation var i början av 1990-talet 

relativt lika, båda länderna hade en väl utbyggd offentlig sektor och låg arbetslöshet.  

En rad händelser inträffade runt 1990, och det är svårt att avgöra i vilken omfattning de 

påverkade respektive lands politik. Såväl Sverige som Finland upplevde ekonomiska krisår 

mellan åren 1990–1993, vilka till del orsakats av det instabila världsläget efter Sovjetunionens 

fall 1989. En rad politiska åtgärder gjordes för att få ekonomin i balans, bland annat lämnades 

såväl finländska mark som svensk krona att flyta och besparingsåtgärder i offentliga sektorn 

infördes. Krisen var betydligt mer kännbar i Finland, vars BNP sjönk 11 procentenheter under 

90-talets första tre år jämfört med en halv procentenhet i Sverige under samma period. 

Vid Berlinmurens fall 1989 var Socialdemokraterna det ledande partiet i Sverige, och i 

Finland likaså. Under 1991 skedde ett maktskifte i såväl Finland som Sverige, vilket för båda 

länderna innebar en förändring från socialdemokratiskt till 

liberalt/konservativt/agrarpartistyre.  

I både Finlands och Sveriges fall byttes den politiska ledningen efter de nationella valen 

1991, i Sverige förlorade socialdemokraterna makten till en moderatstyrd koalition. I Finland 

var förändringen inte lika stor, socialdemokraterna förlorade platsen som andra största parti, 
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men det liberalkonservativa Samlingspartiet som utgjort största parti fortsatte inneha 

ministerposter i den nya centerstyrda regeringen.  

Det politiska maktskiftet 1991 förefaller dock ha påverkat den ekonomiska inriktningen 

hos båda länders politiska styrning. Förändringen i synen på EU, och närmandet av 

internationella samarbeten kan ha påverkats av det förändrade världsläget men i Sveriges fall 

även av en mer EU-orienterad politik. Den ekonomiska nedgången som båda länderna 

upplever samma år kan också ha påverkat den säkerhetspolitiska inriktningen, men detta 

återfinns inte explicit i försvarsbesluten. Ett nationellt invasionsförsvar är kostsamt att 

upprätthålla, och internationella samarbeten kan vara ett sätt att få tillgång till militära styrkor 

utan att ensamt bära kostnaden. 

I Finland var centerpartiet emellertid EU-kritiskt, men trots detta inleddes en 

ansökningsprocess till unionen. En slutsats av detta skulle kunna vara att i Sverige drevs EU-

ansökan politiskt medan i det i Finland var ett resultat av ekonomisk nödvändighet eller 

näringslivets initiativ. Ytterligare en slutsats skulle kunna vara att Finland sökte EU-

medlemskap av försvarsstrategiska skäl. I Sverige motiverades EU-medlemskapet utifrån 

ekonomiska fördelar och de säkerhetspolitiska aspekterna framhölls inte. Neutraliteten hade 

utgjort en viktig hörnsten för Finlands utrikespolitik men sågs som överspelad i och med EU-

medlemskapet. Sovjetunionen hade varit Finlands starkaste exportpartner, och efter dess 

upplösning upplevde Finlands ekonomi en stor kris som var långt mycket djupare än Sveriges 

ekonomiska obalans under samma år. 

Tidigare forskning indikerar att nationella politiska konflikter i form av 

intressekonkurrens mellan regeringsmedlemmar eller mellan regering och opposition, kan ha 

lett till att beslutet om att gå med i EU fattades i Sverige respektive Finland. 

Den ekonomiska aspekten, det vill säga att EFTA som ny handelspartner och 

underlättandet av import samt export inom EU-området, har inte lyfts fram i tidigare 

forskning. I relation till de båda ländernas ekonomiska utveckling är de nationalekonomiska 

motiven en möjlig delförklaring till EU-medlemskapet och en viktig parameter i besvarandet 

av denna uppsats forskningsfrågor. 

EU-inträdet innebar en förändring i de båda ländernas utrikespolitiska hållning, med en 

mer liberalistisk världsorientering där Kalla krigets realism frångicks till stor del. Denna 

förändring var påtaglig i Sverige, där regeringen byttes från socialdemokratisk till 

liberal/högerorienterad och i samband med detta började arbeta aktivt för ett ingående i EU. 

Den moderate statsministern Carl Bildts uttalade ambition var att EU skulle positioneras som 

en stark internationell aktör i det global-politiska tomrum som uppstått efter kalla kriget. 
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Den förändrade politiska retoriken i Sverige i och med maktskiftet 1991 var ett väldigt 

tydligt ställningstagande för en liberal samarbetsdoktrin. Ett doktrinskifte kan skönjas i och 

med den omtolkning av neutralitetsbegreppet som skedde i Sverige efter 1991. Försvarets 

andel av statsbudgeten sjönk drastiskt 1990-92, och i detta hänseende följer ekonomi och 

doktrin varandra. Sveriges försvarsutgifter stabiliserades därefter och inga större förändringar 

skedde förrän åtta år senare, år 2000. Ändå förändrades den säkerhetspolitiska strategin under 

denna tid, och det nationella försvarets betydelse omvärderades.  

Finlands politiska ledning beskrev också den nya politiska situationen som början på en 

tid av global-politiskt samarbete där en säkerhetspolitisk strategi var att öppna för samarbete 

med Europas länder. Samtidigt sägs VSB-avtalet upp och de gamla överenskommelserna med 

Sovjetunionen, senare Ryssland, bryts. Strävan efter internationellt samarbete finns således i 

båda ländernas säkerhetspolitiska analys, men i Finland fortsätter man att tilldela försvaret 

medel medan det i Sverige minskas i relation till statsbudgeten.  

Kring år 1994 hade båda ekonomierna återhämtat sig och uppvisade resultat som var 

bättre än innan krisåren. Försvarsutgifternas andel av BNP i Sverige sjunkit stadigt, medan 

BNP har ökat, vilket innebär att Sverige när ekonomin förbättras inte investerar i ett stärkt 

försvar.  

Finlands försvarsbudget i relation till BNP var som störst 1992, men detta var samtidigt 

som BNP sjönk kraftigt vilket endast indikerar en naturlig eftersläpning i budgetprocessen 

kontra förändringar i bruttonationalprodukten. Det som är intressant, är dock hur Finlands 

försvar kontinuerligt tilldelas medel trots en försvagad ekonomi. Trenden i Sverige under 

1990-talet har ju varit att skära ned på försvaret i ett tidigt skede av en besparingsperiod. 

Finlands ekonomi var kraftigt uppåtgående runt år 1997, och samtidigt väljer landets 

politiska styrning att öka försvarets andel av statsbudgeten. En bättre ekonomi ledde alltså till 

förstärkningar av det nationella försvaret. 

Ett rimligt antagande utifrån detta är att Finland bedömde det säkerhetspolitiska läget 

vara i stort sett oförändrat i fråga om den bedömda hotbilden. Sveriges säkerhetspolitiska 

bedömning skulle också i sådana fall, om budget korresponderar med doktrin, vara att hoten 

minskade efter kalla krigets slut. Förändringarna i budget kan även ha varit ett resultat av ett 

växande beroende av den EU-gemensamma säkerhetspolitiken.  

I Finland skiftade försvarsdoktrinen från neutralitet som fokus till EU-samarbete. 

Samtidigt argumenteras för ett bibehållet territorialförsvar vilket är koherent med den 

oförändrade budgeten. Neutralitetspolitiken utgjorde inget hinder i något av de båda länderna 

i processen att ansluta sig till EU, men slutsatserna av vad den nya världspolitiska ordningen 
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innebär för denna skiljer sig mellan länderna. I Sverige är säkerhetspolitikens kärna 

neutraliteten, genom hela 1990-talet och ända in i 2000-talets första år. I Finland är 

neutralitetspolitiken ett användbart verktyg och en strategi som tillåter landet att balansera 

Sovjetunionens påtryckningar gentemot västvärldens. När denna världsordning upplöstes 

några år in i 1990-talet, försvann också neutralitetspolicyn som strategi för Finland. EU-

medlemskapet ansågs i Finland oförenligt med en neutral försvarsdoktrin och denna byttes 

mot en aktiv politik, i vilken internationella samarbeten genom t.ex. EU var en viktig del. 

Denna övergång underlättades efter valet 1995 då statsrådets sammansättning var av EU-

vänliga partier. 

I Sverige skedde också ett maktskifte i samband med EU-inträdet, socialdemokraterna 

tog återigen maten och den internationella politikens fokus skiftas från EU-samarbete till 

internationell solidaritet. Försvarsdoktrinen justeras något och inför försvarsbeslutet 1996 

föreslås en minskning av försvarsbudgeten i linje med ett lugnt världsläge och ökat 

internationellt samarbete. Försvaret ansågs inneha en underordnad betydelse gentemot andra 

samhällsnyttiga funktioner, vilket skiljde sig markant från Finlands doktrin vid samma tid. 

Den svenska försvarsbudgetens storlek bibehölls emellertid under några ytterligare år. 

Efter 1995 påbörjades en inkrementell förändring av Sveriges försvarspolitiska 

inriktning, där det territoriella försvaret gradvis flyttades mot att slutligen bli försvarsmaktens 

sekundära uppgift. Nationell säkerhet genom den internationella stabilitetsskapande 

solidariteten och ett insatsförsvar framhölls som allt mer central, för att i försvarsbeslutet 

2000 bli den primära uppgiften för Sveriges försvarsförmåga. Försvarets andel av 

statsbudgeten började samtidigt minska efter att ha varit stabil i några år. Den 

försvarspolitiska inriktningen skiftade fokus från territorialförsvar till ett insatsförsvar, och 

invasionsförsvaret blev således en biuppgift vid sidan av internationella insatser. Detta 

sammanföll med att Amsterdamfördraget trädde i kraft och att fler steg mot en gemensam 

försvarspolitik togs i EU. Den strama svenska försvarsbudgeten 2004 innebar drastiska 

besparingar och anmärkningsvärd minskning av försvarets storlek, vilket sammanhängde med 

den förändrade doktrinen, i vilken landets fysiska territorium framhölls som mindre viktigt att 

skydda jämfört med grundläggande värden såsom demokrati och mänskliga rättigheter. 

I Finland var utvecklingen likartad, men inte likadan. Försvarets uppgifter 

omformulerades vid åren kring millennieskiftet från att avvärja en omfattande invasion till att 

förebygga och avvärja ett strategiskt anfall. Finland behöll emellertid värnpliktsförsvaret, men 

minskade försvarets uppgifter. I Finland förblev territorialförsvar fortsatt en viktig del av 

försvarsdoktrinen, men den förväntade anfallen beskrivs som strategiska istället för 
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omfattande. Från att försvara hela landet till att dimensioneras så att åtminstone landets 

kärnområden i alla situationer kunden förbli i landets egen besittning.  

I Finland bibehölls alltså den säkerhetspolitiska strategin som innefattade ett starkt 

nationellt försvar. Tidigare analyser indikerar att Finlands EU-medlemskap markerade en 

omorientering gentemot europeisk integration, och ett dramatiskt brott med Ryssland/Sovjet. 

En annan möjlighet är att Finland efter Sovjetunionens kollaps såg sin chans att återknyta 

kontakterna med Europa, vilka varit goda tidigare. Den ambitionsförändringen var i linje med 

en strategi för ökat internationellt samarbete.  

Finland har enligt tidigare forskning omorienterat säkerhetspolitiken efter kalla krigets 

slut. När kalla kriget tog slut var såväl Sverige som Finland tvingade att omvärdera 

positionerna på den internationella politiska arenan, vilket ledde till en orientering mot en 

liberal politik. Finland och Sverige gick i båda sina strategidokument från en syn på 

internationella relationer i linje med realismens idé om maktbalans, till en ny syn som var i 

linje med liberalt samarbete inom globala samarbetsorganisationer. Detta innebär att försvaret 

fick minskade anslag, vilket undersökningen också visar i Sveriges fall. Den finländska 

neutralitetspolitiken omdefinierades efter murens fall, och synen på världspolitiken 

förändrades från en realistisk till neoliberal ansats. Trots detta bibehölls emellertid 

försvarsbudgeten och försvarets tilldelade medel en, relativt Sverige, stabil nivå. Sveriges 

försvarsutgifter har under de undersökta åren minskat, men landets försvarspolitiska hållning 

förändras väldigt lite under samma tid. Storleken på Finlands försvarsutgifter har inte 

förändrats lika mycket, men landets försvarspolitik har förändrats i stor utsträckning. Detta 

kan tolkas som att försvarsdoktrinen för dessa båda länder möjligen kan ha en underordnad 

betydelse gentemot de ekonomiska målsättningarna.  

Skillnaden mellan de två länderna var alltså att Sverige minskade försvarsanslagen i 

linje med en liberalisering av försvarsdoktrinen medan Finland bibehöll ambitionen och 

förmågan att försvara det egna territoriet i linje med en mer realistisk politik. 

Undersökningen indikerar att såväl Sveriges som Finlands försvarspolitik under den 

undersökta perioden förändrades från att under kalla kriget grundats i en realistisk syn på 

maktbalans mellan stater, till en mer liberal ansats med internationellt samarbete som en del 

av landets internationella politik. Framväxten av EU, och det ökade internationella samarbetet 

som såväl Sverige som Finland upplevde under perioden skulle kunna vara resultatet av en 

global process som inleddes i och med kalla krigets slut. 

Tidigare forskning gör gällande att små staters relativt svaga ekonomi och försvar 

erbjuder små möjligheter att påtvinga sin vilja på andra stater med tvång, och därför har små 
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stater ett starkt intresse att utveckla internationella lagar och samarbeten. Det internationella 

engagemang som växte fram i Sverige efter kalla krigets slut indikerar ett skifte från att stå 

utanför samarbeten som en neutral stat till ett EU-medlemskap. Finlands neutralitetsdoktrin 

syftade ända från början till att vinna internationell acceptans, vilket gjorde det enkelt att 

förändra doktrinen utifrån den nya politiska situationen för att uppnå detta mål. 

Fredrik Doeser menar att den politiska omorienteringen mot ett liberalt samarbete var 

resultatet av inhemska maktskiften. Doesers forskning indikerar att anledningen till att 

Finland gick med i EU var skydd av det egna territoriet, medan det för Sverige främst var en 

vilja att delta i internationellt fredspolitiskt samarbete.  

Agrells forskning visar emellertid att den svenska försvarspolitiken förblev i huvudsak 

oförändrad i 1992 års försvarsbeslut, trots att de säkerpolitiska rambetingelserna ändrats 

drastiskt från det föregående beslutet 1989, vilket indikerar att de ekonomiska faktorerna var 

viktigare i planeringen av Sveriges försvar, än den förmodade hotbilden. Detta kan tolkas 

utifrån Allisons tredje modell; organisationsmodellen, vilken utgår från att statens 

byråkratiska system agerar enligt vissa organisatoriska mål som inte nödvändigtvis 

sammanfaller med statens mål som helhet. Finlands situation är mer sammanhållen, hos de 

politiska och militära uppfattningarna råder samsyn kring doktrinen och är koordinerad; när 

försvaret anses behöva stärkas så tillförs också resurser till detta.  

Förändringen från maktbalans till samarbete skulle kunna vara en delförklaring till 

varför försvarsutgifterna minskas i perioder. Den militära förmågan är inte lika viktig att 

upprätthålla när ingen makt skall balanseras? Finlands och Sveriges gemensamma 

utvecklande av Petersburgsuppgifterna 1999 kan tolkas som en indikation på en mer liberal 

doktrin, och kan tolkas som att viljan till internationell påverkan inom EU ökat. Denna 

omformulering av Sveriges försvarspolitiska doktrin och skiftet från nationellt till 

internationellt fokus indikerar att Ojanen et al. har dragit rätt slutsatser angående Sveriges 

glidning mot ett mer liberalt perspektiv på den internationella politiken. 

Försvarsplanering är en komplex process, som kräver många års långsiktigt planering 

utifrån välgrundade analyser. I den ideala processen vägs säkerhetspolitiska avvägningar och 

framtidsanalyser in i väl genomtänkta ekonomiska satsningar som går i linje med de 

penseldrag som analyser målat upp. I själva verket är denna ideala process långt ifrån hur 

processen går till. Intressegrupper utnyttjar analyserna i eget syfte oavsett hur dessa är 

menade att uttolkas, vilket är möjligt eftersom resultaten ofta är så komplicerade att det krävs 

viss expertis för att förstå dem. Dessutom är en kontinuitet i försvarspolitiken 

eftersträvansvärt i sig, eftersom detta signalerar stabilitet till både väljare och omvärld. Detta 
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sammantaget, indikerar att säkerhetspolitiska avvägningar och långsiktig försvarsplanering är 

en chimär. 

 
5.2 Slutsats 
Denna studie fokuserar på vilket samband som finns mellan säkerhetspolitiska policybeslut 

och försvarsbudget. Resultatet av undersökningen visar att det finns en diskrepans mellan 

försvarsekonomin och den försvarspolitiska strategin i Sverige under de omvälvande åren 

1989 – 2009, och att denna utveckling skiljer sig från Finlands under motsvarande tid. 

En rationell aktör skulle i den bästa av världar kunna tänkas att utforma sin 

försvarsdoktrin enligt följande; inledningsvis analyseras världsläget och utifrån denna 

formuleras ett antal valmöjligheter för politikens inriktning. Önskade effekter och oönskade 

konsekvenser av de olika valen vägs mot varandra för att slutligen resultera i att den politiska 

inriktning som bäst passar landets syften väljs. Doktrinen formuleras, och de ekonomiska 

resurser som krävs för att utverka den formulerade doktrinen tillförs landets försvarsmakt.  

De processer som påverkade Sveriges, och även Finlands, försvarsdoktrin och 

försvarsekonomi var mer komplicerade än den rationella aktörsmodellen kan förklara. Ett 

lands politik är resultatet av många processer där landets politiska ledning och olika 

intressegrupper tolkar den utrikespolitiska situationen och argumenterar för vilken politisk 

inriktning landet skall ta. Incitamenten för att förändra den försvarspolitiska inriktningen 

sammanfaller inte med de ekonomiska incitamenten. Den ekonomiska aspekten, och hur 

landets ekonomi påverkas av den internationella politikens inriktning är en aspekt av frågan 

som inte berörts i tidigare forskning, och som troligen påverkar försvarsdoktrinen tillsammans 

med en upplevd hotbild mot landet. 

Resultatet av denna undersökning visar att Sveriges försvarsdoktrins grundläggande 

målsättning att bibehålla neutralitet och att vara en betydelsefull aktör i internationell politik 

bibehölls över tiden. I grannlandet Finland skedde under samma period en öppning mot 

omvärlden, och en liberalisering av landets internationella politik kunde skönjas. Den 

försvarsekonomiska politiken som fördes i Sverige innebar att försvarets tilldelade medel 

minskade kontinuerligt över tid, medan de i Finland bibehölls på ungefär samma nivå. 

Undersökningen visar att relationen mellan försvarsvarsekonomi och försvarsdoktrin inte 

nödvändigtvis korrelerar, utan är ett resultat av många komplexa processer.  
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5.2.1 Vidare forskning 

Denna studie har av olika skäl begränsats till att använda endast officiella beslutsunderlag för 

att analysera de säkerhetspolitiska beslutens motivering. I en mer omfattande studie hade 

andra uttryck för en försvarspolitisk doktrin såsom officiella uttalanden, pressmeddelanden, 

korrespondens med myndigheter, skrivelser, med mera kunnat inkluderas i materialet och 

säkerligen bidragit till en mer nyanserad bild av den svenska regeringens och det finländska 

statsrådets respektive doktriner. För att göra en sådan studie rättvisa bör den snarare göras 

inom ramen för en akademisk avhandling, som ingående studerar, beskriver och förklarar 

utrikespolitiken som ett resultat av det inhemska politiska växelspelet. 

En ytterligare fråga som väcks i och med denna studie är själva effekten av 

försvarsbesluten, och vad de respektive länderna faktiskt får ut av investerade pengar. 

Skillnaderna mellan Sverige och Finland rent ekonomiskt kan ju möjligtvis skilja sig i effekt 

av investerade medel, budget oaktat, och är något som skulle vara intressant för en vidare 

studie. Oavsett vilka resurser försvarets tillförs måste även utföraren, alltså försvarsmakten, 

utverka de politiska besluten i enighet med doktrin och ekonomi. Detta skulle vara intressant 

att undersöka i en vidare studie, som även i större utsträckning kan ta hänsyn till de processer 

som finns på utförarsidan. 
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Bilagor 
Bilaga 1  

 
Tabell 1: Politisk ledning i Finland och Sverige 

Statsrådets sammansättning 1987 – 2009:290 

Regeringen Holkeri Saml., SDP, SFP (FLP till 1990) 1987-04-30 - 1991-

04-26 

Regeringen Aho C, Saml., SFP, FKF 1991-04-26 - 1995-

04-13 

Regeringen 

Lipponen 

SDP, Saml., VF, Gröna, SFP 1995-04-13 - 1999-

04-15 

Regeringen 

Lipponen II 

SDP, Saml., VF, SFP (Gröna till 

2002) 

1999-04-15 - 2003-

04-17 

Jäätteenmäki/Vanha

nen291 

C, SDP, SFP 2003-04-17 - 2007-

04-19 

Regeringen 

Vanhanen II 

C, Saml., Gröna, SFP 2007-04-19 - 2010-

06-22 
Saml = Samlingspartiet, liberalkonservativa och beskrivs ibland som ”Finlands moderater”. SDP = 

Socialdemokraterna. C = Centern i Finland. SFP = Folkpartiet. FLP = Finlands Landsbygdsparti, 

agrarpopulistiskt, upplöstes 2003 men ej verksamt efter 95. FKF = Finlands Kristliga Förbund, kristdemokrater. 

VF = vänsterförbundet. 
Riksdagens sammansättning 1986 – 2014:292 

Regeringen Carlsson 
I 

Socialdemokraterna 1986-03-01 - 
1990-02-26 

Regeringen Carlsson 
II 

Socialdemokraterna 1990-02-26 - 
1991-10-04 

Regeringen Bildt M, C, Fp och Kd 1991-10-04 - 
1994-10-07 

Regeringen Carlsson 
III  

Socialdemokraterna 1994-10-07 - 
1996-03-22 

Regeringen Persson Socialdemokraterna 1996-03-22 - 
2006-10-06 

Regeringen Reinfeldt M, C, Kd, Fp 2006-10-06 - 
2014-10-03 

                                                
290 Statsrådets hemsida http://valtioneuvosto.fi/sv/statsradet/historia/regeringarna-och-ministrarna/rapport/-/r/v2 
(Hämtad 2016-11-20) 
291 Jäätteenmäki avgick efter två månader, 2003-06-23, till följd av en politisk skandal. 
292 Regeringens hemsida, Sveriges regeringar under 100 år http://www.regeringen.se/sb/d/2460/a/14591 (Hämtad 
2015-02-15) 



 
79 

Bilaga 2 
 
 

Tabell 2: Sverige och Finland, BNP 

År	 Finland,	
miljarder	Fim		

1990	års	
priser.	

Årlig	
förändring,	procent	

Sverige,	
miljarder	Sek	

1991	års	
priser.	

Årlig	
förändring,	procent	

1990	 515,4	 	 1463,7	 	
1991	 479,0	 -7,6	 1447,3	 -1,1	
1992	 462,0	 -3,7	 1426,8	 -1,4	
1993	 456,6	 -1,2	 1395,1	 -2,2	
1994	 477,3	 4,5	 1441,6	 3,3	
1995	 501,5	 5,1	 1498,4	 3,9	
1996	 519,5	 3,5	 1517,4	 1,3	
1997	 550,4	 5,9	 1544,1	 1,8	

Källa: OECD 1998, Statistics Finland and Statistics Sweden. Efter Kautto s. 19. 


