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Vad jag har försökt säga i min bok "Dö för Nato?" är att ett svenskt Nato-inträde 
precis som inträdet i EU eller den föreslagna anslutningen till Euron måste bli 

föremål för en demokratisk process, vilket också grundlagen kräver. 
 

Vad jag har försökt argumentera för att Sveriges grundlag, Regeringsformen i 
första hand, kräver att Nato-beslutet fattas i två omgångar med mellanliggande 
val och en eventuell folkomröstning. 

 
Innan regeringen fattade beslutet att ansöka om medlemskap i Nato talade 
försvarsminister Peter Hultqvist i Agenda1 om en ”grundlagsproblematik” men 

varken han eller regeringen har upplyst om vari den problematiken bestod. 

 

De paragrafer i regeringsformen som berörs är följande: 

För det första 

10 kap. 7 § ”I andra fall än de som avses i 6 § (EU-samarbetet. SL) kan 
beslutanderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform och som avser 

meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar, rättskipnings- 
eller förvaltningsuppgifter eller ingående eller uppsägning av internationella 

överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en 
mellanfolklig organisation för fredligt samarbete (Min kursiv. SL), till vilken riket 
är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol […]”. 

Sverige kan alltså utanför EU-samarbetet anslutas till ”mellanfolklig organisation 
för fredligt samarbete”. Den skrivningen täcker knappast anslutning till en 
utländsk militärpakt. 

I den statliga utredningen ”Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat 

försvarssamarbete” (SOU 2016:64) hette det: 

”Som framgått kan överlåtelse enligt bestämmelsen endast ske till mellanfolklig 
organisation för fredligt samarbete eller till en mellanfolklig domstol. Kravet att 

organisationen ska ha till syfte att främja fredligt samarbete medför att första 
stycket inte medger att beslutsbefogenhet överlåts till en organisation med enbart 
militärt syfte.” (s. 70, SL:s kursiv). 

 

 

 
1 https://timbro.se/smedjan/grundlagen-ar-ett-svepskal-for-socialdemokraterna/  

https://timbro.se/smedjan/grundlagen-ar-ett-svepskal-for-socialdemokraterna/


Författningsutredningen (SOU 1963:17) skrev bl.a.: 

”Det torde stå klart att ett överförande av befogenhet som nu sagts på 
mellanfolkligt organ är främmande för den svenska grundlagen…. Till stöd för att 
regering och riksdag skall äga avstå från den lagstiftningsmakt, som grundlagen 

uppdragit åt dem att utöva antingen samfällt eller var för sig, måste därför kunna 
åberopas särskilt stadgande i grundlag. 

Beträffande spörsmålet om överlåtelse (delegation) av konstitutionella 

befogenheter uttalade utskottet, att om det i framtiden skulle komma till stånd en 
överstatlig organisation, som påkallade en mera genomgripande omgestaltning av 
våra författningsförhållanden, borde en sådan revision äga rum genom 
grundlagsändring…. (s. 251, SL:s kursiver här och nedan). 

Vad först gäller formerna för avslutande av dylik traktat synes det uppenbart att 
överlåtande av lagstiftningsmakt eller annan i grundlag inskriven befogenhet i 

princip icke skall kunna godkännas i annan ordning än som enligt 7 kap. gäller för 
stiftande av grundlag. (SL:s kursiv) 

 

Grundlagsberedningen, ”En reformerad grundlag” (SOU 2008:125), uttalade: 

”Enligt vår mening vore det värdefullt om reglerna om möjligheterna att använda 
svenska väpnade styrkor kunde knytas närmare och på ett ännu tydligare sätt till 
FN-stadgan och folkrätten. Detta bör ske genom införande av en uttrycklig 

hänvisning till internationell rätt och sedvänja i fråga om regeringens rätt att 
sätta in försvarsmakten för att möta väpnat angrepp samt genom att det 

uttryckligen anges att svenska väpnade styrkor i övrigt får sättas in eller sändas 
till andra länder endast i fredsfrämjande syfte” (s. 519). 

”Vid beslut om överlåtelse av beslutanderätt utanför EU-samarbetet tillämpas 10 

kap. 5 § andra stycket. Huvudregeln är då att beslut fattas i grundlagsordning 
(SOU 1963:17 s. 248 f.). I brådskande situationer får överlåtelse dock ske genom 

ett beslut om minst fem sjättedelar av de röstande och tre fjärdedelar av 
ledamöterna förenar sig om beslutet.” 

Sammantaget är det ingen tvekan om att Natomedlemskapet kräver 
grundlagsändringar. Om EU-medlemskapet krävde fyra grundlagsändringar 

ligger det i sakens natur att ett Nato-medlemskap som gäller så centrala 
beslutsbefogenheter som att förklara krig och sluta fred kräver 

grundlagsändringar. 

 

För det andra 

Synar man regeringsformen finns det även andra paragrafer som måste ändras 
vid ett eventuellt Nato-inträde. 
 

15 kap. 13 § ”Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt i enlighet med 



internationell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot riket eller för att hindra en 

kränkning av rikets territorium. Regeringen får uppdra åt försvarsmakten att 
använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets 

territorium i fred eller under krig mellan främmande stater.” 

Enligt den paragrafen kan regeringen alltså bara sätta in krigsmakten i Sverige 
och för Sverige. 

Förutseende nog infördes emellertid 2010 under den borgerliga regeringen en helt 
ny paragraf i grundlagen, (15 kap, 16§) som medger att svensk trupp skickas 
utomlands utan krav på att det ska vara en FN-operation eller ”fredsfrämjande” 

operation. 

Men grundlagen i nuvarande skick säger ingenting om att främmande trupp ska 
kunna föra krig på svenskt territorium, vilket också Nato-stadgan förutsätter. 

 

Utredningen SOU 2016:64 kom till slutsatsen: 

”Mot denna bakgrund torde en tillåtelse till att stödjande utländsk militär på 

svenskt territorium går i strid med invaderande fiendesoldater eller använder 
vapenmakt för att hindra kränkningar av svenskt territorium vara att anse som 
en sådan överlåtelse (av militära maktbefogenheter) som ska beslutas av 

riksdagen i den ordning som anges i 10 kap. 8 § andra stycket RF (d.v.s. med 
3/4-majoritet eller i grundlagsordning med två beslut och mellanliggande val).” (s. 

110) 

 

Konkret påverkas också paragrafen om krigsförklaring av ett Nato-medlemskap: 

15 kap. 14 § ”Förklaring att riket är i krig får, utom vid ett väpnat angrepp mot 
riket, inte ges av regeringen utan riksdagens medgivande.” 

I och med ett medlemskap i Nato påverkas rätten att förklara krig så att Sverige 

utan eget beslut blir bundet av Nato-beslut att aktivera artikel 5 i dess stadga.2 
Aktiveras den är Sverige skyldigt att ”vidta sådana åtgärder som den anser 
nödvändiga, inklusive användning av väpnat våld”. 

Även regeringsformens paragraf om vapenstillestånd görs obsolet av ett Nato-

medlemskap. 

 

 
2 Att Nato:s artikel 5 innebär en inskränkning i landets suveränitet är en uppfattning 
som delas av exempelvis den irländske grundlagsspecialisten Eoin Daly, 
https://verfassungsblog.de/neutrality-and-the-irish-constitution/.  

https://verfassungsblog.de/neutrality-and-the-irish-constitution/


För det tredje 

Om man som jag kommer fram till att ett Nato-inträde förutsätter 
grundlagsändringar kan det bli av först efter nästa val 2026. 

Väljarna får då en möjlighet att påverka riksdagens sammansättning. Men då 
finns också en möjlighet att besluta om folkomröstning (som skedde i EU och 

Euro-frågan) 

8 kap. 16 § ”Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det 
yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av 

ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton 
dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska 
inte beredas i utskott.” 

Det räcker alltså med att 35 ledamöter föreslår en folkomröstning och 117 stöder 

detta förslag. 

 

För det fjärde 

Hur har andra länder som gått med i Nato gjort? Samtliga länder i den s.k. 
Visegrád-kvartetten (Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen) har anpassat sina 
författningar till Nato-medlemskapet, bl.a. genom att införa paragrafer som 
modifierar rätten att förklara krig, som efter medlemskapet måste delas med Nato. 
Tjeckien tvingades också skriva in möjligheten att skicka tjeckisk trupp utomlands 
och att ta emot utländsk stationering. Även Rumänien tvingades ändra i sin 
författning.3 

De baltiska staterna har inte gjort några ändringar i sina respektive författningar 
som är rätt lakoniska. Men Sverige har av historiska skäl rätt noga reglerat vad 
som gäller vid krig och krigsfara – i stället för att bara hänvisa till en konstitutionell 
nödrätt, och därmed är det också ofrånkomligt att vidta grundlagsändringar om 
regeringen ska gå vidare med ett Nato-medlemskap och riskera om inte riksrätt, så 
i vart fall en stor fredsopinions dom. 

 

 

 
3 Anneli Albi: EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern 
Europe (Cambridge University Press 2005), s. 163-68. 


