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The  similarities  and  differences in a  security theoretical 
perspective between  the  defence  decision 1925 and  the 
defence decision 2004

Abstract: The essay is a comparative study of the defence decision 1925 and the defence decision 
2004. I will test two theories of these two defence decisions, it is realism and liberalism. What I 
want to get through this essay is to identify the similarities and differences in the two decisions in a 
security policy perspective.
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1 Inledning

Försvarsbesluten 1925 och 2004 är på många vis liknande. När försvarsbeslutet 1925 fastställdes 

var Europa optimistiskt och fredstänkande efter att det har utspelats ett världskrig på kontinenten. 

Vid försvarsbeslutet  2004 är det även då ett optimistiskt tänkande i Europa men av en annan 

karaktär, då det har gått mer än tio år sedan kalla krigets slut. Det jag vill undersöka är att se hur 

det säkerhetspolitiska läget såg ut vid dessa tillfällen och hur dessa två försvarsbeslut påverkade 

den svenska marinens kapaciteter.

Introduction

The Swedish defence decisions of 1925 and 2004 are in many ways similar. In 1925 Europe was 

optimistic and peace thinking after it had played out a world war on the continent. The defence 

decision in 2004, was established in another optimistic atmosphere since Europe had passed more 

than a decade after the end of the Cold War. What I want to explore in this study is to see how the 

security situation was at these times and how these two defence decisions affected the Swedish 

navy's capacities.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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1.1 Bakgrund

Försvarsbeslutet 1925 har på många sätt varit ett av de mest dramatiska beslut som den svenska 

riksdagen  har  genomfört  för  Sveriges  Försvarsmakt.  Beslutet  innebar  många  nedlagda 

regementen landet  runt och en massuppsägning av officerare,  underofficerare  och underbefäl. 

Beslutet grundades på att världskriget var avslutat och att det var ett stort fredstänkande i hela 

Europa.  Sverige hade gått  med i  Nationernas  Förbund – NF 1920 som grundades  av USA:s 

president  Woodrow Wilson 1920. Nationernas  förbunds främsta syfte  var  att  bevara freden i 

världen efter det ödesdigra första världskriget. Förbundet hade även andra syften, det var bland 
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annat att genomföra ekonomiskt och socialt arbete.1 Ryssland som hade varit Sveriges ärkefiende 

i många år, hade förlorat sin tsarstatus och hade inte längre samma militära förmåga som tidigare 

på  grund  av  landets  oklara  ledning.  Dock  var  det  Tyskland  som  var  de  stora  förlorarna  i 

världskriget fick utstå underkastelser från den vinnande alliansen efter kriget, kejsaren Wilhelm II 

fick abdikera och dess krigsmakt  fick oerhörda nedrustningskrav från de vinnande parterna i 

kriget.  Tyskland hade varit det land som Sverige sett som en motvikt till  det starka Ryssland 

under många år. Nu fanns inte den motvikten längre.  Nya stater  hade i och med världskriget 

erkänts, det var Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Detta gjorde att Ryssland nu inte 

alls  hade  samma makt  i  Östersjöområdet  som de tidigare  hade.  De tre  randstaterna  Estland, 

Lettland och Litauen sågs nu som en dämpande barriär mot Östersjön från Sveriges sida. 

De effekter som försvarsbeslutet 1925 hade på Sveriges Försvarsmakt var främst reducerande för 

armén.  Marinen  hade  inte  samma  reducering  vad  gäller  regementens  nedläggningar,  dock så 

innebar  försvarsbeslutet  en  del  nedrustning  för  kustartilleriet.  För  flottans  del  var  det  främst 

fartygsprojekt som fick läggas ned på grund av ekonomiska reduceringar. Det fick konsekvenser 

genom att de äldre fartygen ej byttes ut när de hade uppnått sin högsta ålder. I försvarsbeslutet 

beslutades det också om att bygga upp en ny vapengren, flygvapnet, vilket innebar att arméflyget 

och marinflyget nu flyttades till en egen gren. Detta var en stor satsning som blev en kontrast till 

att  försvarskostnaderna  skulle  reduceras  med  en  tredjedel  mot  vad  försvarsbudgeten  hade 

fastställts till år 1914.2

Försvarsbeslut  2004  var  också  ett  av  de  större  nedrustningsbeslut  som  den  svenska 

Försvarsmakten har antagit. Här gällde inte samma ekonomiska reducering, dock så skulle den 

svenska Försvarsmakten förändras från grunden till ett nytt och effektivt försvar. Försvarsmakten 

skulle gå från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Effekterna av det här var att en stor del 

regementen lades ned och en stor del flyttades från sina gamla invanda baser till nya baser. Det 

gamla invasionsförsvaret hade spelat ut sin roll i och med att kalla kriget var avslutat och hotet 

från Ryssland hade nu reducerats.  Försvarsmaktens  uppgifter  hade förändrats  och var nu mer 

internationellt insatta i olika insatser världen över. De tre baltiska länderna Estland, Lettland och 

1 Bo Hugemark, Bo Huldt, Neutralitet och försvar Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1986, s, 188.
2 Kungliga Majestäts proposition, Nr:50 Stockholm: 1925, Sjöförsvaret, s, 174 -176.
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Litauen  gick  år  2004  med  i  NATO  och  det  förändrade  det  säkerhetspolitiska  läget  i 

Östersjöområdet. Det innebar att det stora tunga invasionsförsvaret inte längre var ekonomiskt 

försvarbart.  I  försvarsbeslut  2004  så  beslutades  att  grundorganisationen  GRO  och 

krigsorganisationen KRIO avvecklades och även de fyra militärdistrikten, Norra militärdistriktet 

Boden,  Mellersta  militärdistriktet  Strängnäs,  Södra  militärdistriktet  Göteborg  och  Gotlands 

militärdistrikt Visby avvecklades. Högkvarteret i Stockholm fick därmed överta ledningen för de 

gamla  militärdistrikten.3 Även  värnpliktssystemet  förändrades,  tjänstgöringsperioden  för 

värnpliktiga  förkortades  från 14 till  11 månader.  För marinens  del  så lades  det  ned ett  antal 

förband samt det upprättades vissa nya och andra omlokaliserades. 

Förband som lades ned är följande: 

• Andra ytstridsflottiljen, Berga 

• Tredje ytstridsflottiljen, Karlskrona 

• Fjärde minkrigsflottiljen, Berga 

• Ostkustens marinbas, Berga/Muskö 

• Sydkustens marinbas, Karlskrona 

• Älvsborgs amfibieregemente, Göteborg 

Förband som upprättades var följande: 

• Marinbasen, Karlskrona 

• SSS – Sjöstridsskolan, Karlskrona 

• Tredje sjöstridsflottiljen, Karlskrona 

• Fjärde sjöstridsflottiljen, Muskö 

Förband som omlokaliserades var följande: 

• Första ubåtsflottiljen, från Haninge/Berga till Karlskrona 

• Vaxholms amfibieregemente, från Vaxholm till Haninge/Berga 

3 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar Stockholm: 2004/05:5, s, 144.
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• Marinbasverksamheten från Haninge/Berga till Haninge/Muskö4

Att flytta från den förra huvudbasen Berga till  andra delar av landet samt att bygga upp nya 

verksamhetsbyggnader kom att ge stora förändringar för hela marinens verksamhet. Beslut som 

att flytta hela flottiljer 50 mil söderut i landet kom att få stora konsekvenser för flottiljer som 

gjorde detta, bland annat genom bortfall av personal. 

1.2 Problemformulering 

Forskningsproblemet i denna studie grundar sig i en jämförelse av två olika teorier, realismen 

kontra liberalismen. Detta för att kunna se till de djupgående orsakerna till att ta dessa beslut som 

så  pass  grundligt  har  förändrat  Försvarsmakten.  Vidare  avser  jag  att  reda  ut  likheterna  och 

skillnaderna mellan försvarsbeslut 1925 och försvarsbeslut 2004.

1.2.1 Syfte

Syftet  med  min  studie  är  att  testa  min  hypotes  för  att  se  om  den  stämmer  överens  med 

verkligheten.  Genom att  jämföra dessa två fall  och dess likheter  ämnar  jag få fram vad som 

skiljer dem åt ur ett säkerhetspolitiskt  perspektiv och vilka likheter dessa beslut har gentemot 

varandra. Hypotesen utgår från att säkerhetspolitiska mål,  hot och medel skiljer sig åt mellan 

fallen och utifrån det vill jag vidare jämföra hur detta har påverkat marinens kapaciteter. Jag har 

valt dessa två fall då det är två försvarsbeslut som har påverkat den svenska Försvarsmakten med 

stora nedrustningar i tider av optimistiskt tänkande. De säkerhetspolitiska lägena vid dessa båda 

två fall är likartade i ett antal punkter; det geografiskt strategiska området är ungefär detsamma, 

vi hade ett kollektivt försvarstänkande i båda fallen, och marinen hade i båda fallen en positiv 

inställning till att genomföra internationella insatser.

1.2.2 Frågeställning

Jag har tre frågeställningar  som alla  grundar sig i  jämförelse  mellan försvarsbeslut 1925 och 

försvarsbeslut 2004:

 Vad är likheterna kontra skillnaderna i säkerhetspolitiken mellan dessa två försvarsbeslut? 

Det vill säga hur ser säkerhetspolitikens mål, hot och medel ut.   

4 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar Stockholm: 2004/05:5, s, 192-193.
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 Vad blev effekterna av försvarsbesluten för marinens kapaciteter?

 Vilken av teorierna realism och liberalism grundar sig försvarsbesluten på? 

1.3 Avgränsningar

Jag kommer att avgränsa mitt arbete till att se till säkerhetspolitiken som rör Östersjöområdet. 

Sedan  kommer  jag  att  begränsa  mitt  arbete  genom  att  jämföra  försvarsbeslut  1925  och 

försvarsbeslut 2004 och se hur marinens kapaciteter påverkades av dessa två beslut. 

1.4 Metod

Forskningsprocessen ska alltid utgå utifrån ett intresse och en idé. Syftet är att objektivt iaktta 

verkligheten, samtidigt som tanken om en idé, en hypotes ska finnas. Det blir då en deduktiv 

ansats som utifrån det utvecklas  och prövas gentemot verkligheten.  Resultatet  återkopplas till 

idén för att se om det stämmer överens med verkligheten och huruvida den kan bli ett bidrag till 

fortsatt forskning i ämnet. Det finns ett antal olika metoder att angripa detta på, antingen görs det 

en komparativ studie mellan olika fall, ett reducerat antal fall eller så väljs ett fall ut och blir en 

fallstudie. Här är det viktigt att särskilja vad det är som mäts och vad som väljs bort beroende på 

vilken metod som används. 

Min studie kommer i huvudsak att vara en idé och ideologianalys. Termen idé och ideologi har 

använts i mer än två tusen år inom filosofin. Först på 1700-talet utvecklades en teorin om att 

idéerna låg närmre människan än vad som tidigare antagits, det som antogs då var att ett högre 

väsen styrde idéerna.  Såsom ideologi  uppfattas idag är det oftast  samlingar  av idéer som rör 

samhället och politiken. Det beskrivs som en målinriktad och systematisk sammanställning av 

politiska ståndpunkter.5 Ett sätt att förklara den idéanalys som jag ska använda mig av är att se 

hur klassificeringen av idéanalyser byggs upp, med utgångspunkt i syfte och ambition. Det kan 

vara flera syften som uppdagas,  ett beskrivande syfte,  ett  förklarande syfte  och ett  syfte som 

inbegriper ett ställningstagande.6 Ett sätt att använda sig av denna analys är att utgå från mer 

5 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt Lund: Författarna och studentlitteratur, 2005, s, 
149-150.
6 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt Lund: Författarna och studentlitteratur, 2005, s, 
155.
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allmänt hållna dimensioner som har stöd i politiska filosofier och ideologiforskningar. Exempel 

på sådana dimensioner är

Människosyn (optimistisk – pessimistisk) 

Samhällsteori (kollektiviskt – individualistiskt)

Ekonomiska ideal (ekonomisk kollektivism – ekonomisk individualism)

Moralsyn (kollektivistisk – individualistisk)7

Idé och ideologianalys jämför de olika fallen i olika dimensioner. De dimensioner jag kommer att 

jämföra i är säkerhetspolitiska mål, säkerhetspolitiska hot, säkerhetspolitiska medel att undvika 

dessa  hot  med  och  till  slut  Östersjöområdet  och  marinens  verkan  där  i.  Fallen  kommer  att 

undersökas i varje dimension och sedan kommer resultat att visas vartefter fallen har prövats i 

sina respektive dimensioner. 

Detta är den metodram som jag kommer att utgå ifrån när jag bygger upp min empiri:

Försvarsbeslut 1925 Försvarsbeslut 2004 Resultat
Säkerhetspolitiska 

mål

Statens 

självständighet, 

territoriell säkerhet

Statens 

självständighet 

territoriell säkerhet
Säkerhetspolitiska 

hot

Statlig  konflikt, 

territoriella hot

Territoriella  hot, 

terrorism
Säkerhetspolitiska Diplomati, Militär Diplomati, Militär

7 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt Lund: Författarna och studentlitteratur, 2005, s, 
164.
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medel
Östersjön - marinen Förändrad  karta, 

buffert  länder  mot 

ärkefiende,  en 

stormakt utplånad

NATO  rustar  upp 

runt Östersjön flyttar 

fram gränserna.

Min studie kommer att vara en komparativ studie av två fall i en idé- och ideologimetod. Detta 

för  att  möjliggöra  mer  djupgående  och  deskriptiva  empiriska  studier  av  de båda  fallen.  Den 

hypotes som jag utgår från är att det är vissa saker som är lika såsom två neddragningar, efter två 

krig, samma politiska tänkande och kollektiv säkerhet i båda fallen.

Validitet och reliabilitet

Två mätmetoder för att enkelt se hur pass hög kvalitet en studie har är validitet och reliabilitet. 

Validitet visar hur pass mycket det som är tänkt att mätas och undersökas verkligen undersöks 

och hur pass väl studien håller sig till  frågeställningen. Reliabilitet kontrollerar att metod och 

urval är korrekt och att studien ska kunna upprepas och då ge ett liknande resultat.8 

1.5 Material

Det material jag kommit att använda mig av i min studie är först och främst förstahandsmaterial 

när det gäller propositionerna. Dessa propositioner har jag använt mig av för att de ger en bra 

överblick när jag ska nyttja dem i min studie. Då det är  förstahandsmaterial  leder det till  att 

studien blir säkrare.

Kungliga Majestäts proposition Nr. 50 1925, 

Regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar 

Det  andrahandsmaterial  som  jag  har  använt  mig  av  är  säkerhetspolitisk  litteratur, 

krigsvetenskaplig litteratur och historisk litteratur, både äldre historisk och mer modern historisk 

litteratur. Materialet som helhet som jag har använt till min studie har jag valt på grund av att det 
8 Peter, Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan Vällingby: Nordstedts 
Juridik, 2010, s, 64, 70.
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är lämplig litteratur och att det är förstahandskällor vilket känns viktigt för att få allt på det klara 

från början. Det ger studien ett brett stöd i form av säkra källor och därmed blir studien mer 

trovärdig. Detta material har tillsammans gett mig en bred bild i min analys och hjälpt mig att 

hitta rätt fokus för min inriktning på studien som jag sedan har byggt analysen på. 

1.6 Disposition

Jag kommer att bygga upp min studie genom att från början ha en bakgrund till mina fall, sedan 

kommer jag att ta upp de teorier som kommer att behandlas mot mina fall. Därefter så kommer 

den  empiriska  undersökningen  att  analyseras  för  att  få  fram  ett  resultat.  Slutligen  förs  en 

diskussion där jag jämför resultatet med mina frågeställningar.

2 TEORI

För att kunna se huruvida säkerhetspolitiken skiljer sig åt samt vilka likheter som finns kommer 

jag att jämföra teorierna realism och liberalism i ett idealistiskt perspektiv och där igenom se till 

vilka resultat jag kommer fram till. 

2.1 Säkerhetsbegreppet

Det finns många varianter på hur vi ser på säkerhet och själva säkerhetsbegreppet och det finns 

många definitioner på vad ett säkerhetsbegrepp är eller skall vara. Vi har ett antal olika teorier 

som har kommit fram under historien, en del är väldigt gamla och utstuderade och vissa andra 

teorier  är  sådana  som har  kommit  till  på modernare  tid.  De olika  säkerhetsteorierna  jag har 

intresserat mig för är realism och liberalism. Det är dessa två säkerhetsteorier jag kommer att föra 

fram i min teori. 

Detta kommer att vara mitt ramverk när jag bygger upp min teoretiska ansats:

Realism Liberalism/ Idealism
Mål Staten Territoriet Nationell Självständighet 

Internationellt samarbete 
Hot Invasion Krig  i  allmänhet,  utanför 
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vårat eget territorium oftast.
Medel Militär  makt,  egna  landets 

försvar.

Samarbete mellan länder och 

organisationer,  bidrag  till 

länder,  militärt,  ekonomisk 

samt humanistiskt. 

2.2 Realism

Det traditionella säkerhetsbegreppet utgår ifrån teorin realismen som har sitt ursprung sedan lång 

tid  tillbaka.  Traditionen  säger  att  den  håller  sig  till  makt  och  säkerhet  utan  att  vägledas  av 

högstående ideal eller principer. All realistisk teori har makten i centrum för själva analysen av 

internationell politik. Absolut makt är det oftast stater som förfogar över och därmed så inriktar 

sig realismen i huvudsak till staters agerande. Andra aktörer såsom internationella organisationer, 

multinationella företag och liknande aktörer finns nästan inte alls med i realistiska analyser av 

internationell politik. Realismen ser sig själv som anarkistisk på grund av dess syn på världen och 

konflikthantering. Den syftar på att staten är utelämnad till sig själv och att den inte kan be om 

hjälp utifrån. Realismens främsta styrka är dess enkla förklaring med enbart ett par begrepp som 

förklarar varför den internationella politiken inte förändras över århundradena. Nationell politik 

och internationell  ekonomi förändras däremot drastiskt i jämförelse med realismens tankar på 

internationell politik. Den internationella politiken präglas av krig, konflikt och misstänksamhet.9 

Realismen kan spåras tillbaka till antiken, där en klassisk tänkare verkade, Thukydides (ca.460-

399 f. Kr.). Thukydides studerade kriget mellan Sparta och Aten, det han kom fram till där var att 

makt alltid är ojämnt fördelad, och det är den grundläggande verkligheten som vi måste anpassas 

till  för att överleva. Själva kriget förklarade Thukydides genom att Sparta var den överlägsna 

krigsmakten  men såg Aten som ett  hot då de rustade upp sin krigsmakt.  Sparta  förde då ett 

förebyggande krig mot  Aten för att  inte kunna underkuvas av Aten i ett  senare skede.10 Den 

moderna realistiska traditionen kan räkna sitt ursprung från renässansen och diplomaten Niccolò 

Machiavelli. Han var verksam som politisk rådgivare i Florens, ett av hans verk Fursten (1513) är 

9 Martin Hall, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 35.
10 Martin Hall, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s 36.
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en av den realistiska traditionens viktigaste verk.11 I enlighet med den moderna synen finns staten 

i form av en maktorganisation. Det finns tre allmänt accepterade kriterier som anses nödvändiga 

för att den skall existera.

1. Organisationen skall vara den högsta auktoriteten inom ett givet territorium. Det innebär 

att den skall ha maktbefogenheter över individerna inom territoriet.

2. Regeringen skall effektivt behärska territoriet och den existerande maktapparaten. 

3. Organisationen skall  ha kapacitet  att  upprätthålla  diplomatiska  förbindelser med andra 

stater.12

En annan av realismens främste tänkare är Hans J. Morgenthau.  Han var en tysk-amerikansk 

tänkare som verkade i USA från 1930-talets slut. Morgenthaus tankar fick ett stort genomslag och 

gav effekt åt dåtidens politiska frågor. Ett av hans främsta verk är Politics among Nations (1948). 

Enligt Morgenthau är människan ett politiskt djur i grunden med en lust till att vilja ha makt och 

dominera. Viljan till makt är förenad med trygghet för den egna existensen, Morgenthaus menar 

att de moderna staternas utrikespolitik påverkas på liknande sätt. Det vill säga att med makten 

som mål kommer de att oundvikligt komma i konflikt med varandra. Detta gör att internationella 

relationer i första hand blir en fråga om maktpolitik. Enligt Morgenthau så finns det inte, och kan 

inte finnas,  någon övergripande makt  som kan kontrollera  denna drivkraft,  säkerhet  kan bara 

tryggas  på  statsnivå.  Därför  är  Morgenthaus  bild  av  världen  anarkisk,  det  finns  ingen 

övergripande ordning i världen.13 

Realism enligt Hans Morgenthau: 

1. politiken och samhället styrs av objektiva lagar som grundar sig i den mänskliga naturen, 

som är oföränderlig. Det går att utveckla teorier som förklarar dessa lagar.

2. Ledare för stater tänker i termer av intresse, som definieras som makt.  Vi kan därför 

objektivt förklara deras handlingar.

3. Intresse definierat som makt är en universell princip, som gäller över tid och rum. Makt 

är en persons kontroll över en annan. 

11 Magnus Christiansson, Säkerhetspolitisk teori Stockholm: Militärhögskolan Karlberg, 2004, s, 21.
12 Magnus Christiansson, Säkerhetspolitisk teori Stockholm: Militärhögskolan Karlberg, 2004, s, 23.
13 Magnus Christiansson, Säkerhetspolitisk teori Stockholm: Militärhögskolan Karlberg, 2004, s, 25.
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4. Politik  är  moral,  men det  kan finnas  en motsättning  mellan  moral  och framgångsrik 

politik.

5. Det finns ingen universell moral. Den ena statens moral är inte nödvändigtvis den andra 

statens moral. 

6. Politik är en autonom sfär. För att förstå politik måste det politiska abstraheras från andra 

sfärer. Det som utmärker den politiska sfären är intresse definierat som makt.14

Sammanfattningsvis är följande realismens huvudpunkter. Realismen ser på människan med en 

pessimistisk syn. I internationell politik så går det inte att göra några framsteg. Realismen säger 

att det internationella systemet fungerar på ett anarkiskt vis mellan stater och de internationella 

relationer som finns är huvudsakligen inriktade på konflikt. Realismen säger också att konflikter 

löses ytterst med krig. Teorin har ett tydligt fokus på makt, maktmedel och användningsområdet 

för  detta.  Den  internationella  politiken  handlar  i  grunden  om  maktpolitik.  Inriktningen  för 

realismen är mot nationell säkerhet, statens överlevnad, internationell ordning och stabilitet. Det 

finns inte internationella åtaganden eller intressen bortom staten.15

Realismen utifrån mitt ramverk:

Mål

De mål realismen har är att värna om den egna staten och dess territorium. Realismen ser gärna 

en stor försvarsmakt som kan skydda gränserna mot andra stater. 

Hot

Invasion av det egna riket/staten ser realismen som det främsta hotet. Försvarsmakten måste vara 

stark för att därigenom kunna verka hotfullt mot andra stater som kan visa intresse för den egna 

staten. 

Medel

Det är främst en stark militärmakt som kan ge skydd för att värna om den egna staten. Det egna 

landets styrkor ska vara det främsta medlet mot de hot som realismen ser. 

14 Martin Hall, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 38.
15 Magnus Christiansson, Säkerhetspolitisk teori Stockholm: Militärhögskolan Karlberg, 2004, s, 29.
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2.3 Liberalism 

Liberalism är för de flesta synonymt med ideologiska och normativa perspektiv. En utgångspunkt 

som liberalismen har är den fria individens rätt till självbestämmande. Enligt liberalismen så har 

staten inget egenvärde, staten existerar endast för att individen ska kunna leva ett fritt liv utan 

några begränsningar för att andra också ska kunna göra detsamma. De filosofer som förknippas 

med liberalismen är John Locke, Immanuel Kant, Jean Jacques Rousseau, Adam Smith, Mary 

Wollstonecraft, Jeremy Bentham och John Stuart Mill. Det dessa tänkare har gemensamt är att 

den enskilda människan ska ha frihet från restriktioner och tvång. Införande av demokrati och 

marknadsekonomi är en del av processen att få ge individer en större frihet. Det finns samtidigt 

skillnader  mellan  olika  tänkare  inom  liberalismen  som  hur  de  ser  på  individen,  solidariskt 

gentemot individen  eller  nyttomaximerande,  det  finns olika grader av intresseharmoni  mellan 

olika  spelare,  samhällets  nytta  kontra  individens  fri-  och  rättigheter,  överordnad  eller 

underordnad, och slutligen frågan om rättvisa. Detta kan sammanfattas med en spänning mellan 

värdena frihet och jämlikhet. Nyliberalism ser att staten ska ha en minimal intervenering som kan 

påverka  individer  medans  socialliberalismen  ser  att  staten  ska  ha  en  mer  genomgripande 

reglering och fördelning av resurser.16 

Det liberala perspektivet på internationella relationer innehåller flera tankegångar som alla har 

rötter  i  liberalismen  som  en  politisk  filosofi.  Gemensamt  för  de  liberala  tankegångarna  på 

internationella relationer är dess betoningar av aktörer och intressen, de ser en ovilja att dela in 

politiken i en nationell och internationell sfär, samt så har de ambitioner att överbrygga olika 

intressekonflikter  genom ett  antal  olika  institutioner  för  fred,  tillväxt  och  frihet.  Det  liberala 

perspektivet  har  utvecklat  tankegångar  på  tre  olika  områden;  normer  och  rättigheter, 

interdependens och institutioner, samt intressekonkurrens och utrikespolitik.17

Tankegångarna  enligt  normer  och rättigheter  som till  exempel  kritik  mot  enskilda  stater  och 

kortsiktiga egenintressen har ofta hämtats från liberalismen, speciellt under de senaste tvåhundra 

åren.  Internationell fred nås via inre frihet för medborgare och yttre samarbete mellan stater. Det 

skrev Immanuel Kant i slutet av 1700-talet. Den amerikanske presidenten Woodrow Wilson hade 
16 Magnus Ericson, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 51-52.
17 Magnus Ericson, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 52-53.
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liknande  tankar  om  en  varaktig  internationell  fred.  Liberalismen  bygger  i  korthet  denna 

normativa skepnad, även kallad idealism,  på en uppfattning om att  det ska finnas universella 

värden och gemensamma intressen. Det vi idag kallar mänskliga rättigheter kommer från detta att 

alla människor har vissa medfödda friheter och rättigheter. I ett liberalt resonemang så är dessa 

rättigheter kopplade till harmoni och fred mellan olika stater.18

Inom  liberal  teori  om  internationella  relationer  är  en  betydande  del  interdependens  och 

internationella institutioner mellan stater. Idag är stater och människor beroende av varandra för 

sin framtida överlevnad, och det går ut över världspolitiken i den globala sammanhållningen. 

Detta uppstår då stater utnyttjar varandra på olika vis och inom olika områden, såsom ekonomi, 

miljö- och klimatfrågor. Ur ett maktperspektiv är politiken som ett spel utan någon vinst, där 

staterna söker fördelar i förhållande till varandra. Dock så finns det alltid hinder och det är främst 

staters misstänksamhet gentemot varandra.19 

Konkurrensen mellan olika inrikespolitiska intressen och hur detta påverkar staternas beteende 

mot sin omgivning är något som liberal teori om internationella relationer påpekar. Aktören och 

dess intressen står i centrum för detta på bekostnad av begränsade strukturer och system. Grupper 

av olika slag har olika intressen i samhället,  staten utgör där en plattform för att hävda dessa 

intressen.  Det  gäller  såväl  inrikespolitik  såsom  utrikespolitik,  och  ofta  sträcker  sig  detta 

resonemang till ytterligare en nivå, där konkurrensen mellan stater i internationella förhandlingar 

kan leda till grundläggandet av internationellt samarbete.20

Det finns även teorier om att demokratiska stater undviker att gå i krig med andra demokratiska 

stater, dessutom finns det även teorier om att demokratiska stater likväl inte undviker att gå i krig 

med icke-demokratiska stater. Tankarna på detta är att demokratiska stater känner igen sig i andra 

demokratiska  stater  och  förlitar  sig  på  varandra.  Medan  de  i  relationer  med  andra  icke-

demokratiska stater känner misstänksamhet och är beredd att använda alla medel, även våld, för 

att  uppnå  sina  intressen.21 Liberalismen  hävdar  att  demokratiska  stater  använder  sig  av  en 

18 Magnus Ericson, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 53-55.
19 Magnus Ericson, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 58-59.
20 Magnus Ericson, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 61.
21 Magnus Ericson, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 63-64.
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frihandelspolitik och öppna kommunikationer med resten av världen. Enligt liberaler så leder ett 

ömsesidigt förtroende med idéer och mänsklig kommunikation till att motsättningar mellan olika 

folk minskar, samt att intressen och gemensamma identiteter skapas. Det kan fortfarande finnas 

kvar olika motsättningar  men de kan lösas på ett  mer  humanistiskt  vis då våld eller  hot inte 

behöver komma till användning.22

Liberalismen utifrån mitt ramverk:

Mål 

Ett av liberalismens mål är att  undvika konflikt till  varje pris, speciellt  en konflikt  i  sitt  eget 

närområde och kränkningar av sitt eget territorium. Internationellt samarbete är ett annat mål för 

liberalismen, det är viktigt med diplomatiska kontakter världen över för att på det sättet skapa en 

säkrare och stabilare värld. Liberalismen har även som ett  mål att  nedrusta försvarsapparater, 

detta på grund av att med ett mindre rustat försvar så ser de större chanser för neutralitet.  

Hot 

Liberalismen ser också hot i krig, men inte på samma sätt som realismen, utan liberalismen ser 

mer att  krig överlag är hotfullt  såväl som i den egna statens närhet såsom på andra platser i 

världen. 

Medel

Medel för att motverka krig är att samarbeta internationellt både genom statligt samarbete och 

genom icke-statligt samarbete. Liberalismen ser också att det är lönt att ge bidrag till andra länder 

för att undvika konflikter.

3 ANALYS

22 Magnus Ericson, Internationella relationer Lund: Författarna och studentlitteratur, 2006, s, 64-65.
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3.1 Försvarsbeslut 1925

Efter  första  världskriget  så  förändrades  den  säkerhetspolitiska  strategin  för  Östersjöområdet. 

Tysklands militära sammanbrott och omvälvningar i och med den ryska revolutionen medförde 

ett förändrat läge i grunden för staterna runt Östersjön. Tyskland som militär makt var vid det här 

läget neutraliserat,  dels genom att slagflottan hade blivit upphävd och att dess armé var starkt 

begränsad.  Ryssland  som efter  kriget  hade  genomgått  en  revolution  och  nu  var  utarmat  av 

inbördeskrig och hungersnöd var inte heller ett lika starkt hot som tidigare. Samtidigt hade det 

uppkommit nya stater mellan dessa två förr så stora krigsmakter, de nya randstaterna; Finland, 

Estland, Lettland, Litauen och Polen, de utgjorde en barriär mellan Ryssland och Tyskland, dock 

var dessa länder av varierande militär kvalité.23

3.1.1 Säkerhetspolitiska mål 1925

År 1919 tillsattes en försvarsrevision med uppgift att ta fram lägre kostnader för Krigsmakten 

mot  dess  förra  försvarsbeslut  1914.  Försvarsrevisionen  lämnade  in  ett  betänkande  1923. 

Revisionens borgliga majoritet hade enats om ett liberalt förslag och föreslog en kostnadsram på 

120 miljoner kronor om året för den nya försvarsordningen. Det var 62 miljoner kronor mindre 

än när den förra försvarsordningen hade beslutats  1914. Socialdemokraterna hade velat  se en 

mycket  mer  drastisk  nedrustning  och  högern  hade  med  viss  tvekan  gått  med  på  denna 

kostnadsram. Efter en parlamentarisk förhandling om beslutet så visade det sig att högern inte 

kunde ena sig. Socialdemokraterna övergav sin extrema nedrustningslinje och 1925 enades det 

om ett förslag om 107 miljoner kronor om året. Detta beslut skulle gälla i en period om tio år.24  

Utdrag  av  protokollet  över  försvarsärenden,  hållet  inför  Hans  Maj:t  Konungen i  statsrådet  å 

Stockholms slott den 20 februari 1925.

”Härefter yttrar statsministern:

Vid  den  nuvarande  regeringens  tillträde  uttalade  statsminister  Branting,  att  regeringen 

ansåge det vara sin första uppgift att åvägabringa en lösning av försvarsfrågan, som svarade 

mot  den  i  valet  uttryckta  folkmeningen,  vilken  omisskännligt  krävt  en  nedsättning  av 

23 S Knutson, 1925 års försvarsordning: innebörd och genomförande Stockholm: Arméstaben, 1971, s, 3.
24 Bo Hugemark, Klaus-Richard Böhme, Neutralitet och försvar Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1986, s, 
166-167.
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landets militära bördor till bättre överensstämmelse med vår ekonomiska bärkraft och med 

det förändrade utrikespolitiska läget. 

Till  fullföljande av denna regeringens uppgift  har inom försvarsdepartementet utarbetats 

förslag till nyordning av landets försvarsväsen, vilket förslag nu underställes Kungl. Maj:t 

Utgångspunkten för detsamma är, att en väsentlig rustningsminskning bör ske med hänsyn 

till vårt ekonomiska läge och kan ske utan äventyrande av vår trygghet.”25

Inför försvarsbeslutet 1925 så sades det att i vårt land liksom i andra länder fanns det behov av att 

lätta på den tunga försvarsmakt som hade upprustats genom krigsåren. Det sades att de direkta 

och indirekta ekonomiska offren som de dåvarande försvarsanordningarna krävde, var av den 

omfattningen  att  de  avsevärt  hämmade  samhällets  produktiva  kraft  och  föranledde  ett 

åsidosättande  av  andra  viktiga  samhällsändamål. Det  torde  inte  heller  ha  funnits  någon 

meningsskiljaktighet  angående  minskningar  av  utgifterna  för  försvarsändamål  i  Sverige  vid 

denna  tid.  De partier  som var  med  under  beslutstagandet  var  av  olika  uppfattningar  rörande 

möjligheten att vidtaga mer avsevärda besparingar i den militära budgeten utan fara för landets 

yttre säkerhet. Prövningen av de risker som fanns för vårt land att bli indraget i krig kunde inte 

helt utfördas då det ej fanns några objektiva grunder för det. Det krävdes en avvägning mellan 

den krigsrisk som förelåg och den försvarsberedskap som krävdes. Det rådde oklarheter kring 

vilket mått av försvarsberedskap som krävdes för att svara mot ett viss utrikespolitiskt läge. Det 

gällde att  inte enbart  konstatera  de friktionsanledningar som förelåg mellan staterna,  utan det 

gällde även att uppskatta styrkan av de fredsfrämjande faktorer av varierande slag, som skulle 

kunna förhindra en konflikt.26

3.1.2 Säkerhetspolitiska hot 1925

Ryssland sågs som ett territoriellt hot 1925 men inte alls i samma stora utsträckning som det hade 

gjort under tiden före och under första världskriget. Ett av skälen till att det inte sågs som samma 

hot  längre  var  att  det  hade kommit  upp buffertländer  mellan  Sverige  och Ryssland.  Det  var 

Finland,  Estland,  Lettland och Litauen.  Innan kriget  så sågs Ryssland och Tyskland som två 

stormakter runt Östersjöområdet, det sågs som en säkerhet att ha två stormakter som intresserade 

sig  mot  varandra  istället  för  de  mindre  vapenmakterna  runt  Östersjön.  Efter  kriget  så  hade 
25 Kungliga Majestäts proposition, Nr:50, Stockholm: 1925, s, II.
26 Kungliga Majestäts proposition, Nr:50, Stockholm: 1925, s, II-III.
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Tyskland blivit så nedrustat att det inte kunde utgöra något hot mot Ryssland eller något annat av 

länderna runt Östersjön. Den tidigare maktbalansen som funnits mellan stormakterna Ryssland 

och Tyskland var efter Tysklands nederlag borta.27 

3.1.3 Säkerhetspolitiska medel 1925

Vid 1925 års försvarsbeslut  så hade Sverige varit  med i  Nationernas  Förbund sedan inträdet 

1920-01-10. Det var optimistiska tankar i Europa och det var stark tro på en långvarig fred. I och 

med inträdet i NF så var det sagt att man skulle hjälpa ett annat land ifall det blev angripet. Att 

föra en nedrustningspolitik ansågs vara ett slags säkerhetspolitiskt medel.28

3.1.4 Östersjöområdet – marinen 1925

Nya länder  hade uppkommit  efter  första världskriget,  Finland,  Estland,  Lettland,  Litauen och 

Polen. Dessa länder sågs från Sveriges sida som en buffertzon i och med dessa länders placering 

ut  mot  Östersjön.  En  stormakt  hade  försvunnit,  Tyskland.  Marinen  mötte  en  hårdare 

nedrustningspolitik  som gjorde att  det  sparades  in på fartyg  och det  byggdes  inte  heller  nya 

fartyg. Nedrustningen inom marinen var inte lika påfallande stor som i övriga försvaret. Inom 

Marinen  var  det  mest  kustartilleriet  som  drabbades  genom  att  kustfästningarna  halverades. 

Flottan led mest  genom att de nya fartygsprojekt som var på gång fick avslutas och det fick 

konsekvenser  genom  att  de  äldre  fartygssystemen  åldrades  utan  att  det  skulle  finnas 

ersättningsfartyg att tillgå. Beslutet innebar också för Krigsmakten att en ny vapengren skulle 

komma  att  tillföras,  flygvapnet.  Detta  innebar  att  flygkrafterna  från  armén  och  marinen 

omfördelades till att tillhöra flygvapnet och detsamma gällde personalen vid dessa flygkrafter.

För flottans del såg det ut såsom följande: 

Två örlogsstationer  skulle  finnas  kvar,  den i  Stockholm och den  i  Karlskrona båda  två med 

tillhörande varv. Under stationen i Stockholm skulle Örlogsdepån i Göteborg underställas.29 Vid 

försvarsbeslutet 1914 så fastställdes en plan som gick ut på att flottan skulle få nybyggnationer av 

pansarskeppen, denna plan gick då ut på att gälla till 1934. Vid försvarsbeslutet 1925 så hade tre 

av åtta sådana fartyg gått i tjänst, och nu beviljades inte mer anslag till fler pansarskepp. Marinen 

27 S Knutson, 1925 års försvarsordning: innebörd och genomförande Stockholm: Arméstaben, 1971, s, 3.
28 S Knutson, 1925 års försvarsordning: innebörd och genomförande Stockholm: Arméstaben, 1971, s, 3-4.
29 Kungliga Majestäts proposition, Nr:50, Stockholm 1925, Sjöförsvaret, s, 230. 
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höll  dock fast vid att  flottan skulle  ha pansarskeppen som en ryggrad för den övriga flottan, 

medan lant- och flygmilitära kritiker ansåg att den skulle gå över till en lätt flotta. Politikerna 

drev också på en sådan linje. En lätt flotta kunde aldrig definieras till fullo, men det ansågs att en 

sådan flotta bestod utav mestadels jagare, torpedbåtar och ubåtar. Marinen fick inte några raka 

besked från politikerna om hur framtiden skulle bli för pansarskeppen eftersom de hellre såg att 

frågan om dem sköts  upp på  obestämd framtid,  klart  var  att  inga  pengar  beviljades  till  nya 

skeppsbyggnader under 1925-års budgetår.30 Kustartilleriet påverkades också stort i och med den 

nya försvarsrevisionen från 1923. Där förkunnades det att en kustartillerikår lades ned och två 

stycken nya kustartilleriregementen organiserades. 

Av sex stycken fästningar lades två ned: 

Hörningsholms fästning och Luleå kustposition.

Två stycken fästningar lades i reserven: 

Älvsborgs fästning och Hemsö fästning.

De återstående fästningarna:

Vaxholm fästning och Karlskrona fästning var de två som fick vara kvar och skulle försvara våra 

flottbaser.31

3.2 Försvarsbeslut 2004

Regeringen slår fast om den svenska säkerhetspolitiken i regeringens proposition Vårt framtida 

försvar, 2004/05:5

 

”Regeringens bedömning:

Ett enskilt militärt väpnat angrepp i alla dess former från en annan stat direkt mot Sverige 

är  osannolikt  under  överskådlig  tid  (minst  en  tioårsperiod).  Incidenter  kopplade  till 

territoriell  integritet  kan dock inte uteslutas,  inte heller  att  ett  militärt  hot mot  Sveriges 

frihet och självständighet skulle kunna uppstå i framtiden.

30 Bo Hugemark, Klaus-Richard Böhme, Neutralitet och försvar Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1986, s, 
177-179.
31 Bo Hugemark, Klaus-Richard Böhme, Neutralitet och försvar Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1986, s, 
180.
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  Behovet av konfliktförebyggande åtgärder och krishantering kommer sannolikt att öka. 

Sveriges förmåga att  delta i  fredsfrämjande insatser över hela skalan från förebyggande 

åtgärder till fredsframtvingande insatser, bör öka både kvalitativt och kvantitativt. 

  Sverige bör substantiellt kunna bidra till EU:s förmåga att ställa snabbinsatsresurser till 

förfogande  vid  krishanteringsinsatser.  Särskild  uppmärksamhet  bör  även  ges  till 

möjligheten  att  verka  i  andra  konfliktförebyggande  insatser  och  krishanteringsinsatser 

globalt,  inklusive i  Afrika,  Mellanöstern och Asien.  Effektivt  multilateralt  samarbete  är 

centralt för den svenska säkerhetspolitiken. 

  Deltagandet  i  såväl  internationella  insatser  som  internationell  övningsverksamhet  är 

betydelsefull  för  utvecklingen  av  vår  operativa  förmåga.  En  utvecklad  internationell 

övningsverksamhet,  också  på  svenskt  territorium,  är  väl  förenligt  med  den  svenska 

säkerhetspolitiska linjen och gagnar svenska intressen.”32

3.2.1 Säkerhetspolitiska mål 2004

Syftet med Sveriges säkerhetspolitiska linje och mål var att bevara för Sveriges del, landets fred 

och självständighet. Sverige skulle även bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, samt 

stärka  internationell  fred  och  säkerhet.  Sveriges  säkerhetspolitiska  mål  var  att  trygga 

handlingsfrihet såsom enskild nation och i samverkan kunna utveckla vårt samhälle i alla lägen 

och former. 

Regeringen, Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna enades år 2001 om 

följande beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska linje (Utrikesdeklarationen 2002):

”Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra 

till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet.

Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet 

vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl. 

För framtiden är  det  tydligare  än någonsin att  säkerhet  är  mer  än avsaknad av militära 

konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samarbete 

med andra länder. På det globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt stöd till de 

32 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar Stockholm: 2004/05:5, s, 25.
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Förenta  nationerna.  Genom vårt  medlemskap  i  den  Europeiska  unionen  deltar  vi  i  en 

solidarisk gemenskap vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska kontinenten.

En  betryggande  försvarsförmåga  är  en  central  del  av  den  svenska  säkerhetspolitiken. 

Sverige  verkar  aktivt  för  att  främja  nedrustning  och  icke-spridning  av 

massförstörelsevapen.”33

3.2.2 Säkerhetspolitiska hot 2004

Den  säkerhetspolitiska  situationen  i  Sveriges  närområde  förbättrades  i  grunden  genom 

inbjudningarna till Estland, Lettland och Litauen att bli medlemmar av EU och NATO. Den 2 

april 2004 blev dessa länder medlemmar i NATO. Det innebar att denna utvidgning av NATO i 

Östersjöregionen  blev  en  fastare  förankring  i  den  euroatlantiska  säkerhetsstrukturen.  Estland, 

Lettland och Litauen kunde inte ses som en säkerhetspolitisk gråzon vilket tidigare hade varit 

fallet. Detta medförde en förändrad säkerhetsstrategisk situation i vårt närområde. Det innebar 

också för Sveriges del ett bibehållet långsiktigt amerikanskt engagemang i norra Europa som var 

av viktig betydelse för Sverige.34 Synen på utvidgningen av NATO i norra Europa var i första 

hand en förändring  av  Europas  säkerhetspolitiska  karta  men  det  var  även en  stor  förändring 

strategiskt och militärt för den europeiska kontinenten. Med ett medlemskap i NATO för Estland, 

Lettland och Litauen medförde detta inga förändringar vad gällde vapenarsenaler eller trupper 

från andra länder, utan utvecklingen kom att fortsätta att gå mot ett stabilt och säkert område runt 

Östersjön.  Utvidgningen skedde samtidigt  som utvecklandet  av ett  starkare samarbete  mellan 

Ryssland och EU, NATO samt USA. Det uppkom ett nytt råd, NATO-Rysslandrådet, där deltog 

både NATO-länderna och Ryssland på samma villkor och rådet var ett viktigt led för att få ett 

stabilare och tryggare samarbete mellan dessa parter för framtiden.35 2004 så var läget ett helt 

annat  än efter  kalla  krigets  slut.  Spänningarna mellan olika stater  hade minskat  avsevärt  och 

närområdet hade blivit stabilare och lugnare. Dock så hade nya hot och utmaningar uppenbarat 

sig i vår omvärld. De var oftast mycket komplexa och svårförutsägbara hot som vi inte hade varit 

33 Försvarsdepartementet, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Stockholm: Försvarsberedningen, 
2005, s, 43-44. 
34 Försvarsdepartementet, Säkrare grannskap – osäker värld Stockholm: Försvarsberedningen, 2003, s, 16.
35 Försvarsdepartementet, Säkrare grannskap – osäker värld Stockholm: Försvarsberedningen, 2003, s, 83. 
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så beredda att möta. Det handlade först och främst om terroristangrepp som kunde komma att 

störa  vår  vardag,  oftast  sågs  terroristangrepp  mer  som  en  kriminell  handling  än  en  militär 

handling. 11 september 2001 i New York och Washington D.C, USA, var ett undantag eftersom 

det var så oerhört stora och tragiska konsekvenser. USA tog då hjälp av NATO och artikel 5., för 

att få med sig FN i kriget mot terroristerna. 36

3.2.3 Säkerhetspolitiska medel 2004

De säkerhetspolitiska medel som Sverige förfogade över var först och främst det internationella 

samarbetet som skulle utövas mellan gränserna. Det skulle bidra och främja till ett stabilare och 

säkrare närområde samt till en internationellt säkrare och stabilare värld.  De organisationer och 

samarbetspartner  Sverige  syftade  till  var  Förenta  nationerna  (FN),  Europeiska  unionen (EU), 

Partnerskap för fred (PFF). Dessa samarbetspartner hade Sverige varit med i en längre tid när 

detta beslut togs, FN 1946, EU 1995, PFF 1994. Med de nya EU-länderna som Estland, Lettland, 

Litauen och Polen så stärktes banden mellan dessa länder och Sverige. Förutsättningarna att möta 

hot och utmaningar i vårt gemensamma närområde förbättrades i och med att samtliga länder 

deltog i utformningen av EU:s gemensamma politik med Ryssland som en nära partner.37

3.2.4 Östersjöområdet – marinen 2004

Östersjöstaternas  råd  –  The  Council  of  the  Baltic  Sea  States  (CBSS),  utgjorde  en  viktig 

organisation  för  att  få  ett  bättre  samarbete  med  demokratisk  utveckling  och  etablering  av 

förankrade  och  fungerande  civila  strukturer.  CBSS  hade  2004  tolv  medlemmar,  dessa  var 

följande: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige, 

Tyskland och Europeiska kommissionen. Detta råd förde ett samarbete som rörde civil säkerhet. 

Området  omfattade  tre  programområden;  räddningstjänst,  katastrof-  och  krishantering  samt 

övervakning.

Förändringar inom marinens grundorganisation vid försvarsbeslut 2004. 

1) Följande organisationsenheter skulle läggas ned inom marinen:

- Andra ytstridsflottiljen (2.ysflj) Haninge/Berga

36 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar Stockholm: 2004/05:5, s, 13-14.
37 Försvarsdepartementet, Säkrare grannskap – osäker värld Stockholm: Försvarsberedningen, 2003, s, 16 -17.
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- Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) Göteborg

- Sydkustens marinbas (MarinB S) Karlskrona

- Ostkustens marinbas (MarinB O) Haninge/Berga

- Örlogsskolorna (ÖS) Karlskrona

- Amfibiestridsskolan (AmfSS) Vaxholm

2) Följande organisationsenheter skulle inrättas:

- Marinbasen (MarinB) Karlskrona

- Sjöstridsskolan (SSS) Karlskrona

3) Följande organisationsenheter skulle omlokaliseras:

- Första ubåtsflottiljen (1. ubflj) från Haninge/Berga till Karlskrona

- Vaxholms amfibieregemente (Amf 1) från Vaxholm till Haninge/Berga

4) Följande verksamheter skulle flyttas:

- Marinbasverksamheten från Haninge/Berga till Haninge/Muskö

- Verksamheten inom Fjärde minkrigsflottiljen från Haninge/Berga till Haninge/Muskö38

3.3 Resultat 

I resultat delen kommer jag att presentera de resultat som jag har kommit fram till genom min 

empiri  och  den  metod  som  jag  har  använt  mig  av.  I  metoden  har  jag  valt  att  dela  in 

försvarsbesluten  i  flera  olika  delar:  säkerhetspolitiska  mål,  säkerhetspolitiska  hot, 

säkerhetspolitiska medel och Östersjöområdet – marinen. I varje del knyter jag an de teorier jag 

har utgått ifrån som är realismen och liberalismen.

Detta är den tabell som jag har valt att visa min metod med:

Försvarsbeslut 1925 Försvarsbeslut 2004 Resultat
Säkerhetspolitiska Statens Statens 

38 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar Stockholm: 2004/05:5, s, 192 -193. 
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mål självständighet, 

territoriell säkerhet

självständighet 

territoriell säkerhet
Säkerhetspolitiska 

hot

Statlig  konflikt, 

territoriella hot

Territoriella  hot, 

terrorism
Säkerhetspolitiska 

medel

Diplomati, Militär Diplomati, Militär

Östersjön - marinen Förändrad  karta, 

buffert  länder  mot 

ärkefiende,  en 

stormakt utplånad

NATO  rustar  upp 

runt Östersjön flyttar 

fram gränserna.

3.3.1 1925

Säkerhetspolitiska mål

Realismens tankar på säkerhetspolitiska mål: De mål realismen har är att värna om den egna 

staten och dess territorium. Realismen ser gärna en stor militärapparat som kan skydda gränserna 

mot de andra staterna. 

Liberalismens tankar på säkerhetspolitiska mål: Liberalismen har flera mål, det är att undvika 

konflikt till varje pris, speciellt en konflikt i sitt eget närnärområde och kränkningar av sitt eget 

territorium.  Internationellt  samarbete  är  ett  annat  mål  för  liberalismen,  det  är  viktigt  med 

diplomatiska kontakter världen över för att  på det sättet skapa en säkrare och stabilare värld. 

Liberalismen har som ett mål att få nedrustningar inom försvar, på grund utav att med ett mindre 

rustat försvar så ser de större chanser för neutralitet.  

Så  som  tidigare  har  påpekats  så  förändrades  den  svenska  Försvarsmakten  drastiskt  efter 

försvarsbeslut 1925. Här kommer en förklaring av den politiska viljan som då rådde. År 1919 

tillsattes en försvarsrevision med uppgift att ta fram lägre kostnader för Krigsmakten mot dess 

förra  försvarsbeslut  1914.  Försvarsrevisionen  lämnade  in  ett  betänkande  1923.  Revisionens 

borgliga majoritet hade enats om ett liberalt förslag och föreslog en kostnadsram på 120 miljoner 

kronor om året för den nya försvarsordningen. Det var 62 miljoner kronor mindre än när det förra 

försvarsordningen hade beslutats 1914. Socialdemokraterna hade velat se en mycket mer drastisk 

nedrustning,  och  högern  hade  med  viss  tvekan  gått  med  på  denna  kostnadsram.  Efter  en 

parlamentarisk förhandling om beslutet så visade det sig att högern inte skulle komma att ena sig. 
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Socialdemokraterna övergav sin extrema nedrustningslinje och 1925 enades det om ett förslag 

om 107 miljoner kronor om året. Detta beslut skulle gälla i en period om tio år.39  

Detta  som beskrivs här kan härledas till  liberalismens tankar  om försvar och stat.  Det  rådde 

allmän nedrustning i större delar av Europa efter det första världskriget. Att nedrusta sina försvar 

är  en  tydlig  riktning  mot  det  liberala  hållet.  Det  känns  dock  inte  helt  korrekt  att  kalla 

nedrustningen  1925  för  en  typisk  liberal  handling.  Det  är  många  tankar  som  går  mot  det 

realistiska  tankesättet  också.  Sverige  hade  fortsatt  uppsikt  över  sina  grannländer  i 

Östersjöområdet och visade därigenom att riket inte ville släppa tanken på realismen helt och 

hållet. Sveriges mål med försvarsbeslutet var att få ner försvarsbudgeten för att kunna bidra med 

pengar till andra områden i vår ekonomi för att i första hand främja vårt samhälle på andra sätt än 

militärt. 

Säkerhetspolitiska hot

Realismens tankar på säkerhetspolitiska hot: Invasion av det egna riket ser realismen som det 

främsta hotet. Försvarsmakten måste vara stark för att därigenom kunna verka hotfullt mot andra 

stater som kan visa intresse för den egna staten och därigenom ha ett avskräckande syfte.

Liberalismens tankar på säkerhetspolitiska hot: Liberalismen ser också hot i krig, men inte på 

samma sätt som realismen, utan liberalismen ser mer att krig överlag är hotfullt såväl som i den 

egna statens närhet så som på andra platser runt om i världen. 

Ryssland sågs som ett territoriellt hot 1925 men inte alls i samma stora utsträckning som det hade 

gjort under tiden före och under första världskriget. Ett av skälen till att det inte sågs som samma 

hot  längre  var  att  det  hade kommit  upp buffertländer  mellan  Sverige  och Ryssland.  Det  var 

Finland,  Estland,  Lettland och Litauen.  Innan kriget  så sågs Ryssland och Tyskland som två 

stormakter runt Östersjöområdet, det sågs som en säkerhet att ha två stormakter som intresserade 

sig  mot  varandra  istället  för  de  mindre  vapenmakterna  runt  Östersjön.  Efter  kriget  så  hade 

Tyskland blivit så nedrustat att det inte kunde utgöra något hot mot Ryssland eller något annat av 

länderna runt Östersjön och därmed var den maktbalans som tidigare hade funnits borta. 

39 Bo Hugemark, Klaus-Richard Böhme, Neutralitet och försvar Stockholm: Militärhistoriska förlaget, 1986, s, 
166-167.
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Här är det mycket realistiska tankar och funderingar som Sverige hade för att se vad som hände i 

vårt främsta närområde efter första världskriget. Det som är av främsta intresse är våra närmsta 

länder runtomkring oss. De gamla fienderna som Ryssland kunde vi inte släppa intresset mot och 

samtidigt  betraktades  det  förr  så  stora  kejsarriket  Tyskland,  som  nu  inte  sågs  som  en  lika 

trovärdig fiende efter dess stora nederlag i och med första världskrigets utspel. Det som Sverige 

inte kunde göra här var att släppa tanken på en invasion från grannländer som kunde ha intresse 

för vårt territorium. 

Säkerhetspolitiska medel

Realismens tankar på säkerhetspolitiska medel: Det är främst en stark militärmakt som kan ge det 

skydd som behövs för att värna om den egna staten. Det egna landets styrkor ska vara det främsta 

medlet mot de hot som realismen ser. 

Liberalismens tankar på säkerhetspolitiska medel: Medel för att motverka krig är att samarbeta 

internationellt både genom statligt samarbete och icke statligt samarbete. Liberalismen ser också 

att det är lönt att ge bidrag till andra länder för att undvika konflikter.

När det gäller medel för att undvika de hot som har identifierats så beslutade Sverige både med 

realismens och liberalismens tankar,  vårt  försvar som vi hade vid denna tid var i  all  mening 

väldigt stort i  förhållande till  vårt rikes befolkning, så efter all nedrustning skulle vi ändå ha 

kapacitet att kunna möta en fiende för att därigenom hindra denne från att kränka eller invadera 

vårt  territorium.  Samtidigt  så  var  tankarna  att  vi  ska  samarbeta  för  att  upprätthålla  fred och 

stabilitet i vårt närområde. 1920 gick Sverige med i Nationernas förbund som kom till  för att 

undvika ett nytt världskrig och upprätthålla den fred och stabilitet i Europa som kom till genom 

Versaillesfreden 1919.  Där syns en klar liberalistisk tanke som går ut på att upprätthålla fred och 

stabilitet  i  närområdet  eller  i  andra  delar  av världen  genom internationellt  samarbete.  Så det 

resultat jag tycker mig kunna finna i denna del är att Sverige såg på medel med ur ett mer liberalt 

perspektiv. 
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Östersjöområdet – marinen

För Östersjöområdet och marinens del i detta beslut så betraktades de nya Östersjökartorna med 

de nya länder som hade kommit upp efter kriget. Det fanns 1925 fem stycken nya länder runt 

Östersjön, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Detta var något helt nytt och det var 

med  god  min  som  detta  betraktades.  De  nya  länderna  blev  en  buffertzon  mot  den  gamle 

ärkefienden  Ryssland.  Tyskland  som  hade  spelat  ut  sin  roll  som  en  av  stormakterna  kring 

Östersjön var numera ute ur det internationella spelet. Detta betraktades på olika vis, Tyskland 

hade förr betraktats som en om inte allierad men en hyfsat nära samarbetspartner, och hade setts 

som ett  land som kunde stå emot Ryssland.   Den svenska marinen som kom att påverkas av 

beslutet  på  olika  sätt  hade  inte  mycket  att  säga  till  om i  och  med  detta  beslut.  Chefen  för 

marinstaben H. von Krusenstierna skrev ett antal P. M till konung Gustaf V. Von Krusenstierna 

var  inte  allt  för  glad  över  vad  som  komma  skulle  genom  försvarsbeslutet.  Även  marinen 

påverkades  av  beslutet,  genom  först  och  främst  kustartilleriet  som  fick  lägga  ned  ett  antal 

kustfästningar och lägga ett antal av dem i reserv. För flottans del bestod beslutet mest i att de 

fartygsplaner som var beställda och på gång att byggas lades ned.  Detta fick konsekvenser för 

flottan genom att de äldre fartyg som fanns tordes inte bytas ut utan fick livstidsförlängas och 

moderniseras. En viktig del, om inte den viktigaste för flottan vid denna tid var de pansarskepp 

som vi hade, och de som skulle ha levererats fick ett slags slut vid detta beslut. Från och med nu 

så tänkte man sig att flottan skulle bestå av mindre enheter men som ändå skulle kunna möta 

fienden med högre fart eller längre skottvidd. För Östersjöområdet var detta beslut både utifrån 

ett  realistiskt  och  liberalistiskt  perspektiv  på  grund  utav  att  man  kollade  mycket  på  hur 

närområdet runtomkring såg ut och insåg att en invasion ej var av samma hot längre som det en 

gång hade varit.

3.3.2 2004

Säkerhetspolitiska mål

Realismens tankar på säkerhetspolitiska mål:  De mål realismen har är att värna om den egna 

staten och dess territorium. Realismen ser gärna en stor militärapparat som kan skydda gränserna 

mot de andra staterna. 
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Liberalismens tankar på säkerhetspolitiska mål:  Liberalismen har flera mål, det är att undvika 

konflikt till  varje pris,  speciellt  en konflikt  i  sitt  eget närområde och kränkningar av sitt  eget 

territorium.  Internationellt  samarbete  är  ett  annat  mål  för  liberalismen,  det  är  viktigt  med 

diplomatiska kontakter världen över för att  på det sättet skapa en säkrare och stabilare värld. 

Liberalismen har som ett mål att nedrusta försvar, på grund utav att med ett mindre rustat försvar 

så ser de större chanser för neutralitet.  

Syftet med Sveriges säkerhetspolitiska linje och mål är att bevara för Sveriges del, landets fred 

och självständighet.  Sverige ska även bidra till  stabilitet  och säkerhet i  vårt  närområde,  samt 

stärka  internationell  fred  och  säkerhet.  Sveriges  säkerhetspolitiska  mål  är  att  trygga 

handlingsfrihet såsom enskild nation och i samverkan kunna utveckla vårt samhälle i alla lägen 

och former.40

Sveriges  linje  är  liberalistisk  och  det  kan  även  skönjas  teorier  om  det  utvidgade 

säkerhetsbegreppet inom denna linje. För det första är Sverige med i ett antal samarbetsorgan och 

organisationer, med främsta syften att skapa fred, stabilitet och säkerhet i och runtom i världen. 

Dessa organ och organisationer är Förenta nationerna, Sverige medlem sedan 1946, Partnerskap 

för fred (PFF), Sverige medlem sedan 1994, Europeiska unionen, Sverige medlem sedan 1995. 

2004 hade Sverige också ett nära samarbete med North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

som  för  Sveriges  del  handlar  om  militära  övningar  men  även  en  stor  del  civila 

handlingsmöjligheter. Detta är ett liberalistiskt perspektiv som Sverige handlar i när det gäller det 

beslut som vi tar 2004.

Säkerhetspolitiska hot

Realismens tankar på säkerhetspolitiska hot: Invasion av det egna riket/staten ser realismen som 

det främsta hotet. Försvarsmakten måste vara stark för att därigenom kunna verka hotfullt mot 

andra stater som kan visa intresse för den egna staten och därigenom ha ett avskräckande syfte.

Liberalismens tankar på säkerhetspolitiska hot:  Liberalismen ser också hot i krig, men inte på 

samma sätt som realismen, utan liberalismen ser mer att krig överlag är hotfullt såväl som i den 

egna statens närhet så som på andra platser runt om i världen. 

40 Försvarsdepartementet, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Stockholm: Försvarsberedningen, 
2005, s, 43.
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De hot som en gång alltid har varit förknippat mot oss, som gamla ärkefiender som Ryssland, är 

2004 inte ett potentiellt hot längre. Det beror på kalla krigets slut och de ännu en gång nya länder 

som uppkom efter att Sovjetunionen upplöstes i Östersjöområdet. Dock så finns det för Sveriges 

del andra hot, som är mer komplexa och svårförutsägbara. Det är terrorismen som har blivit en 

större verklighet i vår värld efter 11 september-dådet i USA år 2001.41 Här ser Sverige också på 

ett annat vis genom att en invasion ej är trolig för Sveriges del, då räknar Sverige bort realismen 

och kollar mer på liberalism/idealism samt så kommer det utvidgade säkerhetsbegreppet, som kan 

kopplas till kollektiv säkerhet, tillbaka in i bilden.  

Säkerhetspolitiska medel

Realismens tankar på säkerhetspolitiska medel: Det är främst en stark militärmakt som kan ge det 

skydd som behövs för att värna om den egna staten. Det egna landets styrkor ska vara det främsta 

medlet mot de hot som realismen ser. 

Liberalismens tankar på säkerhetspolitiska medel:  Medel för att motverka krig är att samarbeta 

internationellt  både genom statligt  samarbete så som icke statligt  samarbete.  Liberalismen ser 

också att det är lönt att ge bidrag till andra länder för att undvika konflikter.

Återigen ser vi ett liberalistiskt perspektiv i beslutet där de hot som uppdagats skall kunna lösas 

med de medel vi använder oss av. Vi ser gärna samarbeten för att till största del undvika hot eller 

för att möta hot. Helst så ser vi att vi ska kunna avvärja hoten genom att använda medel såsom 

bidrag  och  utrikespolitik  för  att  på  ett  tidigt  stadium  kväva  hoten  tillsammans  med  övriga 

samarbetspartner. 

Östersjöområdet – marinen

41 Regeringens proposition, Vårt framtida försvar Stockholm: 2004/05:5, s, 13-14.
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För Östersjöområdet så har kartan ännu en gång ritats om och det är stora likheter med den karta 

som fanns för Östersjöområdet 1925. Efter kalla krigets slut och Sovjetunionens fall så tillkom 

det nya stater på Östersjöns östra stränder. Estland, Lettland och Litauen var återigen egna stater 

med egna militära styrkor. År 2004 kom dessa tre länder och tillsammans med Polen in i både 

Europeiska unionen och NATO. Det var betydande händelser för Östersjöregionen. Sverige hade 

återigen flera  buffertzoner  på andra sidan Östersjön från Rysslands  håll  och nu med NATO-

länder.  Den svenska  marinen  blev  påverkad av  beslutet  2004 på  ett  antal  vis.  Amfibiekåren 

minskades till att enbart vara en bataljon från tidigare två och de omlokaliserades från Vaxholm 

till  Bergabasen.  Den  amfibiebataljon  som hade  verkat  på  västkusten  lades  därmed  ned.  För 

flottans  del  så  omlokaliserades  de  Stockholmsbaserade  flottiljerna  från  Bergabasen  till 

Musköbasen, samt att första ubåtsflottiljen omlokaliserades från Berga till  Karlskrona. De två 

marinbaser som tidigare funnits, Marinbas syd och Marinbas ost lades ned och istället uppförde 

man en ny marinbas, Marinbasen som förlades i Karlskrona. Konsekvenserna för marinens del av 

beslutet  blev  mycket  större  än  vad  man  hade  räknat  med.  Först  och  främst  för  de 

omlokaliseringar  som gjordes,  personalen  på  respektive  förband  var  ej  beredda  att  flytta  dit 

tjänsten krävde och marinen fick ett omfattande personalbortfall. Själva förmågorna bevarades på 

ett gott vis, med huvudstyrkorna flyttade från Stockholm till Karlskrona. 

3.3.3 Likheter och skillnader

Säkerhetspolitiska mål

Likheterna:

I båda besluten vill man uppnå ett mer gemensamt säkerhetstänkande med staterna runt omkring. 

De vill också använda sig av kollektivsäkerhet i de båda besluten.

Skillnader:

2004 så skulle försvaret förändras till ett annat slags försvar, de skulle gå från ett invasionsförsvar 

till ett insatsförsvar. 1925 var syftet först och främst att minska kostnaderna för försvaret.

Säkerhetspolitiska hot

Likheter:

- 31 -



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31
Flaggkadett Erik Lindberg
SA VT 11

Östersjöområdet är sig likt i och med att de stater som är självständiga 2004 är det också 1925 så 

hotbilden från grannländer är på ett geografiskt vis liknande.

Skillnader:

Komplexa, icke-statliga hot 2004. Mellanstatliga hot 1925.

Säkerhetspolitiska medel

Likheter:

Båda ser på möjligheten att bidra till ett samarbete och därigenom torde det kunna hålla freden i 

vårt närområde.

Skillnader:

Det var ett mycket mer utbrett internationellt samarbete år 2004.

Östersjöområdet – marinen

Likheter:

Buffertzoner finns i och med länderna Finland, Estland, Lettland och Litauen på östra delen av 

östersjön. Amfibiekåren har nedrustningar i båda besluten dock så benämns det kustartilleriet år 

1925.

Skillnader:

2004 hade Sverige medlemskap i EU och FN samt att NATO finns i Östersjöområdet. 

4 Slutsats

Här tänker jag presentera den slutsats som jag har kommit fram till genom min undersökning av 

försvarsbeslut  1925 och  försvarsbeslut  2004.  Jag  gör  det  genom att  ta  in  mina  resultat  i  en 

diskussion som återknyter till mitt forskningsproblem, syfte och frågeställning. 

- 32 -



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31
Flaggkadett Erik Lindberg
SA VT 11

4.1 Diskussion 

I diskussionen kommer jag att diskutera mitt resultat som jag har fått fram genom min empiri och 

se om den återknyter till min frågeställning. Jag ska diskutera resultatet av undersökningen och 

återknyta den till forskningsproblem, syfte och frågeställning. 

Detta är mitt forskningsproblem:

Forskningsproblemet i denna studie grundar sig i en jämförelse av två olika teorier, realismen 

kontra liberalismen. Detta för att kunna se till de djupgående orsakerna till att ta dessa beslut som 

så  pass  grundligt  har  förändrat  Försvarsmakten.  Vidare  avser  jag  att  reda  ut  likheterna  och 

skillnaderna mellan försvarsbeslut 1925 och försvarsbeslut 2004.

Det som jag har fått fram av min studie är att dessa beslut togs under fredsoptimistiska tankar och 

med hänsyn till att vi inte såg några direkta hot mot oss eller vår självständighet. Det jag ser som 

svar till mitt forskningsproblem är att det är främst en av de två teorierna realism och liberalism 

som har varit mest framträdande, nämligen liberalismen. Teorin liberalism har sina värderingar i 

att  vara  fredsfrämjande  och  värna  om  rikets  säkerhet  men  har  även  en  mer  internationell 

framtoning för att trygga freden tillsammans med andra stater. Under beslutet 1925 så hade vi då 

Nationernas förbund och under försvarsbeslutet 2004 så hade vi Förenta nationerna, Europeiska 

unionen och Partnerskap för fred. Det är helt klart en liberalistisk syn Sverige har använt sig av 

vid de två försvarsbesluten.

 

Detta är mitt syfte:

Syftet  med  min  studie  är  att  testa  min  hypotes  för  att  se  om  den  stämmer  överens  med 

verkligheten.  Genom att  jämföra dessa två fall  och dess likheter  ämnar  jag få fram vad som 

skiljer dem åt ur ett säkerhetspolitiskt  perspektiv och vilka likheter dessa beslut har gentemot 

varandra. Hypotesen utgår från att säkerhetspolitiska mål och medel skiljer sig åt mellan fallen 

och utifrån det vill jag vidare jämföra hur detta har påverkat marinens kapaciteter. Jag har valt 

dessa två fall då det är två försvarsbeslut som har påverkat den svenska Försvarsmakten med 

stora nedrustningar i tider av optimistiskt tänkande. De säkerhetspolitiska lägena vid dessa båda 

två fall är likartade i ett antal punkter; det geografiskt strategiska området är ungefär detsamma, 
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vi hade ett kollektivt försvarstänkande i båda fallen, och marinen hade i båda fallen en positiv 

inställning till att genomföra internationella insatser.

Min  hypotes  var  att  jag  skulle  få  se  att  vi  använt  oss  av  två  teorier  vid  framtagning  av 

försvarsbesluten. Det jag nu har kommit fram till  riktigt så är inte fallet,  vi har använt oss av 

liberalismen som huvudteori till de båda försvarsbesluten. Dock ser jag att realismen har använts 

i vissa delar i framtagandet av försvarsbeslut 1925. Det som jag har sett skiljer dem åt är att det är 

helt olika hot som har kommit fram under säkerhetsanalyserna för de båda försvarsbesluten. 1925 

så hade vi ett mer naturligt hot med mellanstatliga konflikter som största farhågan. År 2004 så 

såg vår hotbild helt annorlunda ut med ett mer komplext hot med icke-statliga konflikter som 

största farhågan.

Detta är min frågeställning:

Jag har tre frågeställningar som alla grundar sig i jämförelsen mellan försvarsbeslut 1925 och 

försvarsbeslut 2004:

 Vad är likheterna kontra skillnaderna i säkerhetspolitiken mellan dessa två försvarsbeslut? 

Det vill säga hur ser säkerhetspolitikens mål, hot och medel ut.   

 Vad blev effekterna av försvarsbesluten för marinens kapaciteter?

 Vilken av teorierna realism och liberalism grundar sig försvarsbesluten på? 

Likheterna är att Sverige vid de båda försvarsbesluten har samma gränser och samma strategiska 

läge  och  därmed  använder  vi  oss  av  en  liknande  säkerhetspolitik.  Vi  har  använt  oss  av  en 

neutralitetspolitik i många år i Sverige, dock så har vi numera gått ifrån den neutralitetspolitiken 

som  Sverige  värnat  om  i  många  år.  Det  är  på  grund  av  de  internationella  relationer  och 

organisationer vi numera är med i. De hot som Sverige har riktat mot sig vid de två tillfällena 

skiljer sig kraftigt åt då vi kan se att vi har mellanstatliga hot 1925 och icke-statliga hot 2004. De 

medel vi förfogar över för att värna freden är på vissa håll liknande och på andra ser man stora 

skillnader, det handlar dels om att Sverige vid båda tillfällen engagerar sig internationellt i olika 

organisationer för att värna freden på det viset. Vi ser ändå skillnader på detta, då vi 1925 hade 

varit med i ett internationellt samarbete i endast fem år och 2004 så har vi varit med i Förenta 
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nationerna  i  48  år.  Det  är  vid  försvarsbeslut  2004 en  mycket  mer  utarbetad  och  skickligare 

utrikespolitik  och säkerhetspolitik  vi  då för.  För  marinen  så  blev effekterna  att  vi  fick stora 

förändringar vid båda besluten och att Sverige 1925 började gå mot en lättare flotta som vi kom 

att bli fast vid. 2004 så blev de större förändringarna att vi omlokaliserade en stor del av flottan i 

syfte att bli en effektivare flotta. Det är idag känt att detta inte var det bästa för flottan, de baser 

som byggdes upp på Muskö har idag blivit omlokaliserade ännu en gång och är nu tillbaka på 

Berga örlogsbas. Det som jag har fått fram genom min empiri är att besluten har grundats på en 

liberalistisk syn. Det finns vissa delar i försvarsbeslut 1925 som kan tyckas var realistiska dock så 

överväger den liberalistiska teorin där också. 

Styrkor och svagheter

De styrkor jag kan se är att jag i huvudsak har använt mig av förstahands källor, detta gör att 

studien blir mer tillförlitlig. En annan styrka studien har är att den är uppbyggd på ett tydligt och 

ordentligt strukturerat vis. Studien har en hög validitet då jag mäter det jag avser att mäta och 

tydligt knyter an till min problemformulering. Reliabiliteten är också hög eftersom jag använder 

många förstahands källor vilket ger ett korrekt urval av material, likaså anser jag att den metod 

jag valt gör studien rättvis. Skulle en liknande studie göras med utgångspunkt i samma material 

bör den studien ge ett liknande utfall. Svagheter i att göra en jämförande studie av två fall kan 

ligga i att det inte går att generalisera när vi endast har två fall att utgå ifrån. Dock var det inte 

mitt syfte med studien att försöka att generalisera, då detta ligger i den externa validiteten. Istället 

har  jag  valt  just  dessa  två  fall  och  en  jämförande  studie  för  att  få  en  mer  djupgående  och 

historiegrundande analys. En annan svaghet är att dessa två fall har ett så stort tidsspann mellan 

sig. Samtidigt ser jag en styrka i mitt val av fall då mitt resultat visar att de har många likheter. 
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4.2 Fortsatt forskning

Det jag kan se som intressant fortsatt forskning inom detta område är att betrakta det utvidgade 

säkerhetsbegreppet och hur det har påverkat Sverige i och med framtagningsprocesser av dagens 

försvarsbeslut. 
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