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Introduktion 
Sveriges neutralitet sträcker sig en bit bakåt i Sveriges historia. Neutraliteten började uppstå 
redan vid 1814 till följd av beslut fattat av mer pragmatiska skäl. Efter att ha förlorat den 
svenska stormakten började kung Karl Johan fokusera på Sveriges interna problem istället för 
att ha ett intresse för den internationella scenen, vilket ledde till den ovanliga uppkomsten av 
svensk neutralitet (Agius, 2006, 62). Andra stater var tvungna att ta en neutral ställning under 
världskrigen och kalla kriget på grund av att alternativet skulle vara att delta i ett krig mellan 
stormakter. Detta ledde till att deras neutralitet uppstod av påtryckningar utifrån andra stater, 
till skillnad från den svenska neutraliteten som tog ett frivilligt val i fredstid cirka 100 år 
tidigare (Beyer och Hofmann, 2011, 303). Vid 2003 omformulerade svenska politiker svensk 
neutralitet. Detta för att kunna engagera sig tillsammans med olika internationella 
konstellationer, bevara en passiv roll gentemot någon försvarsallians och behålla en neutral 
roll om ett krig skulle uppstå. Därefter började Sverige beskriva sig som en militärt alliansfri 
stat (Beyer och Hoffmann, 2011, 302).  
 
Sverige bedrev en neutral säkerhetspolitik tills kalla krigets slut, där en alliansfri linje drogs 
för att ersätta neutraliteten (Agrell, Säkerhetspolitik, 2014). Studien avser att förklara kort om 
både neutralitet och militär alliansfrihet för att eliminera möjliga förvirringar. Neutralitet 
beskrivs vara när en stat avser att stå utanför en konflikt mellan andra stater på villkoret att 
den neutrala staten inte får delta på någons sida. Detta ger den neutrala staten rättigheten att 
bevara sin suveränitet. Militär alliansfrihet syftar på att Sverige inte ingår i någon ömsesidig 
försvarsgaranti men deltar fortfarande i internationella försvarssamarbeten. Sveriges 
samarbete med EU och bidrag i militära insatser (GSFP och solidaritetsklausulen från 
Lissabonfördraget) tolkas vara möjliga för att Sverige är en militärt alliansfri stat men inte en 
neutral stat (Säkerhetspolitik, 2015). 
 
Världen förändras. Georgien krisen under 2008 ökade spänningen mellan väst och öst och ett 
samarbete mellan Georgien och NATO ledde till Rysslands ingripande (Säkerhetspolitik, 
2015). Annekteringen av Krim är ett annat exempel som även utgjorde den första erövringen 
i Europa på över 50 år (Landguiden, 2019). Samtidigt som Sverige och Finland strävar efter 
att bevara stabilitet och fred genom att hålla sig utanför (Regeringen 1, 2019), ingår båda 
stater i flera samarbeten med NATO (NATO 1, 2018 & NATO 2, 2018). 
 
I dag hotas den traditionella alliansfriheten. Även om alliansfriheten fortfarande präglar 
svensk säkerhetspolitik börjar den konsensus som finns för alliansfriheten att skifta. Pär 
Karlsson skriver hur stödet för ett svenskt Natomedlemskap ökar (Aftonbladet, 2018). Bara 
de senaste åren har riksdagspartier lyft upp över 20 motioner om Natomedlemskap varav 
Riksdagen har sagt nej till alla (Riksdagen 2, 2019). Oavsett alla förändringar som 
förekommer värnar fortfarande vissa riksdagspartier om den militära alliansfriheten, vilket är 
varför Sveriges ställning mot NATO står fast. 

1 

http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/internationellt-forsvar/Militar-alliansfrihet/wilhelm-agrell-om-alliansfrihet-och-neutralitet/
http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/internationellt-forsvar/Militar-alliansfrihet/
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/nato/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/ukraina/aktuell-politik2/
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/01/var-alliansfrihet-bidrar-till-stabilitet-i-norra-europa/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49594.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52535.htm
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sakerhetspolitik_H501UU11
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Det förekommer en konflikt mellan riksdagspartierna i Sverige angående Sveriges 
säkerhetspolitik, vilket är varför ett svenskt Natomedlemskap inte har mött någon framgång i 
politiken. För att förklara vilka värderingar som låser politikområdet ska studien undersöka 
övertygelser och koalitioner . Studien kommer tillämpa detta genom användningen av beliefs  1 2

och advocacy coalitions  ifrån ramverket The Advocacy Coalition Framework (ACF). ACF är 3

en teori  som bygger på vissa grundpelare, varav policy subsystem är ett av dessa grundpelare 
(Sabatier & Weible, 2007, 192). Policy subsystem är karaktäriserade av aktörer, geografiska 
områden och olika politiska ämnen. Studien avser att följa områdets utveckling för att avgöra 
hur interaktionen har skett mellan aktörer angående policyn om Natomedlemskap. Paul 
Sabatier och Christopher Weible beskriver hur aktörer ser världen genom filter baserat på 
redan existerande beliefs (Sabatier & Weible, 2007, 194). Då dessa beliefs existerar redan 
innan aktörer kommer i kontakt med ett problem, förväntas att flera olika perspektiv kan 
förekomma inom samma område och att de ofta hamnar i konflikt. Advocacy coalitions blir 
de koalitioner som delar beliefs och tillämpar åtminstone ett löst samarbete. ACF anser att 
rådande policy speglar den vinnande koalitionens övertygelser (Sabatier & Weible, 2007, 
196). Mot denna bakgrund vill studien genomföra en policy undersökning.  
 
Sveriges egna syn på neutralitet varierar. Riksdagspartierna byter uppfattningar och 
befolkningen är delad. Därför är det svårt att förklara om policy området är stabilt eller inte. 
Det förväntas att flera parter och faktorer kan förklara varför den svenska säkerhetspolicyn 
ser ut som den gör. Daniel Bele redovisar i sin studie ‘’Synen på ett svenskt 
Nato-medlemskap’’ om hur flera polariserade sidor förekom under valåret 2014 om policy 
förslaget Natomedlemskap. Socialdemokraterna var emot idén för ett Natomedlemskap, 
varav Moderaterna hade som ett nytaget mål att genomföra en Nato-utredning och även en 
Nato-anslutning. Sverigedemokraterna som nyligen hade blivit Sveriges tredje största parti 
ville främja idén om en svensk och finsk militär allians (Bele, 2015, 3). År 2019 förklarar 
utrikesminister Margot Wallström (S) i en interpellationsdebatt att den nya regeringen håller 
fortfarande en fast politik för att bevara militär alliansfriheten som har fungerat väl och bidrar 
till stabilitet i området (Riksdagen 1, 2019, 00:50). Hans Wallmark (M) motiverar att istället 
för att hålla sig utanför en militär allians och hoppas på hjälp (som han beskriver det), bör 
Sverige gå med i NATO för att få ett garanterat svar för hjälp om en kris skulle uppstå. Det 
här är två tydliga exempel från två olika partier som har annorlunda syn på både Sveriges 
säkerhetssituation men också politik, vilket denna studie menar bottnar i en skillnad av 
beliefs. Genom att identifiera beliefs och advocacy coalitions för specifikt Natomedlemskap 
kan studien erbjuda en bättre förståelse inom svensk säkerhetspolitik. Det är med denna 
bakgrund som denna undersökning vill kartlägga advocacy coalitions och förklara genom en 
koalitions analys varför Sverige inte är medlem i NATO. 

1 Ej riksdagskoalitioner, se ACF Tabell 
2 Se definition vid ACF Tabell 
3 Se definition vid ACF Tabell 
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Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga och analysera advocacy coalitions i svensk säkerhetspolitik 
avseende inställningen till ett svenskt NATO medlemskap mellan 2010 och 2019. Studien 
fokuserar på de svenska riksdagspartiernas inställningar och bygger på en policyanalys av 
utvalda riksdagsdebatter. Följande frågeställningar avser studien att besvara: Vilka advocacy 
coalitions kan urskiljas bland riksdagspartierna inom säkerhetspolitiken, specifikt angående 
Natomedlemskap? Vilka övertygelser (normative policy core beliefs) håller dessa advocacy 
coalitions samman? Vilka förändringar över tid, i advocacy coalitions och beliefs, har skett?  

Teori 
Studien har som avsikt att förklara vilka advocacy coalitions som finns angående 
Natomedlemskap. Studien har också ambitionen att undersöka huruvida förändringar kan 
noteras över tid. Därefter har studien valt att redovisa en lämplig policy teori för denna 
analys. 

The Advocacy Coalition Framework 

För att kunna förklara vilka koalitioner  som förekommer samt eventuella förändringar inom 4

området över tid, behövs en bättre förståelse av de aktörer som påverkar områdets utveckling. 
Denna studie fokuserar endast på problemformulering och agenda stadiet i policyprocessen 
angående svensk säkerhetspolitik specifikt om Natomedlemskap. Utifrån detta blir val av 
teori ett ramverk som kan fånga vilka aktörer som har en ställning i policyfrågan samt kan 
kategorisera aktörerna till relevanta koalitioner; The Advocacy Coalition Framework. 
Ramverket innehar relevanta teorier som: teorier om Advocacy Coalitions, teorier om 
policyförändring och teorier om policy orienterad-inlärning (Sabatier & Weible, 2007, 
191-200). Dessa teorier avser att förklara vilka advocacy coalitions som antas förekomma i 
ett policy subsystem, värderingar som förekommer i policy subsystemet och förklara policy 
förändring samt policy inlärning.  
 
ACF formulerades av Sabatier och Jenkins-Smith för att förklara policyområden som präglas 
av ‘’wicked problems’’ (Sabatier & Weible, 2007, 189). Situationer som präglas av 
substantiella målkonflikter, tekniska svårigheter och flera aktörer från olika nivåer är exempel 
på wicked problems. ACF generellt sätt är intressantast att applicera på policy subsystem som 
har sträckt sig över cirka 10 år eller mer, där det går att anta att policy idéer har varit väldigt 
stabila och svåra att förändra (Sabatier & Weible, 2007, 192). ACF utgår från att individen 
inte kan antas vara fullständigt rationell (Sabatier, Weible, 2007, 194). Till skillnad från ett 
Rational Choice Framework antar ACF att normativa beliefs måste empiriskt undersökas 
innan det analyseras. Sabatier & Weible förklarar svårigheterna med att förändra idéer hos 
aktörer, eller normativa beliefs. Då aktörer ser sin omgivning genom en lins av förbestämda 

4 Ej riksdagskoalitioner utan advocacy coalitions se ACF Tabell 

3 



4 

idéer, påverkar det deras handlingar och beslut (berör detta ytterligare vid Beliefs). Därefter 
ser aktörer på samma information på ett helt annat sätt, vilket leder till konflikt. 
 
Det är genom att finna dessa beliefs inbäddade i informella nätverk och strukturer som 
advocacy coalitions kan lokaliseras, vilket denna studie har som avsikt att försöka tillämpa på 
säkerhetspolitiska området och specifikt frågan om Natomedlemskap (Sabatier, Weible, 
2007, 196). 

Advocacy Coalitions 

ACF antar att aktörer som delar liknande beliefs söker allierade för att få igenom sina policy 
förslag varefter det om någon form av koordinering sker, formas en advocacy coalition  
(Sabatier & Weible, 2007, 196). Ramverket utgår från att advocacy coalitions är en av de mer 
värdefulla redskapen för att fånga beteendet av hundratals olika organisationer och individer 
inom ett policy subsystem. Denna studie har som avsikt att beskriva vilka advocacy 
coalitions som dominerat i området under en längre period och undersöker detta främst 
genom aktörernas beliefs avseende säkerhetspolitik och, mer specifikt, Natomedlemskap (hur 
väl koordinerade aktörerna är kommer inte att behandlas).  

Beliefs 

ACF redovisar tre typer av beliefs ; deep core beliefs, policy core beliefs och secondary 5

beliefs (Sabatier & Weible, 2007, 194-196). Deep core beliefs  är ontologiska antaganden 
som spänner över alla områden, där människans natur eller ideologi kan identifieras vilket 
ACF menar är svårast att förändras. Policy core beliefs är appliceringen av deep core beliefs 
inom spannet av ett policy subsystem. Inom policy core beliefs förekommer normative policy 
core beliefs och empirical policy core beliefs . Secondary beliefs är mer konkreta idéer om 6

regler inom appliceringen av ett program, vilket är också enklast att förändra. Denna studie 
avser att undersöka strikt policy core beliefs, se ACF Tabell för relevanta begrepp. 
 
Simon Matti och Annica Sandström förklarar i artikeln ‘’The Rationale Determining 
Advocacy Coalitions: Examining Coordination Networks and Corresponding Beliefs’’ hur de 
kunde avgöra att främst policy core beliefs binder olika advocacy coalitions och inte deep 
core beliefs (Matti & Sandström, 2011, 406). Därefter kommer denna undersökning försöka 
följa och operationalisera specifikt policy core beliefs för att avgöra vilka advocacy coalitions 
som förekommer. Matti & Sandström visar i sin diskussion hur de fann specifikt ett samband 
mellan normative policy core beliefs och strukturen på advocacy coalitions (Matti & 
Sandström, 2011, 404). Därefter kommer denna studie kategorisera advocacy coalitions 
utifrån normative policy core beliefs men analysen kommer också lyfta upp övriga empirical 
core beliefs för att diskutera eventuella skillnader inom eller mellan advocacy coalitions. 
 

5 Se ACF Tabell för definition av begrepp  
6 Se ACT tabell för definition av begrepp 
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Sabatier & Jenkins - Smith delar in policy core beliefs till normative och empirical (Sabatier 
& Smith, 133, 1999). Normative policy core beliefs syftar till att förklara grundläggande 
orienteringar av värderingar och identifiera vilka gruppers välfärd som är av mest intresse. 
Normative policy core belief är översatta från deep core beliefs till det specifika policy 
subsystemet i fråga, vilket har som avsikt att förklara aktörernas fundamentala syn på vad 
som är ontologiskt viktigt inom det relevanta policy subsystemet. Sabatier & Jenkins - Smith 
förklarar empirical policy core beliefs genom att definiera specifika indikatorer om 
problemet; (1) hur allvarligt problemet är, (2) orsakerna av problemet, (3) distribution av 
makt och marknad, (4) distribution av makt mellan förvaltningsnivåer, (5) preferens av valda 
policy instrument (skatter, regler och mera), (6) optimism vs. pessimism för samhället att lösa 
problemet, (7) medborgare mot experter mot valda politikers deltagande i frågan (8) och sist 
policy core preferences. Policy core preferences syftar på problem som sträcker sig över 
subsystemet och som sticker ut i debatten som aktörer har varit oense om under en viss tid 
(Sabatier & Weible, 2007, 195). Dessa frågeställningar kommer översättas till mer empiriskt 
relevanta frågor för policy området under rubriken: Policy core beliefs i säkerhetspolitik. 
Matti och Sandström förklarar också hur empirical policy core beliefs  avser att beskriva 7

grundläggande orsaker till problemet, hur seriöst problemet är och vilka korrekta lösningar 
som finns för problemet (Matti & Sandström, 2011, 390). Författarna förklarar hur både 
normative policy core beliefs och empirical policy core beliefs appliceras specifikt på ett 
policy subsystem. Största skillnaden mellan empirical policy core beliefs och normative 
policy core beliefs är att den första syftar på mer tekniska och praktiska delar varav den andra 
försöker täcka ett mer bredare och abstrakt perspektiv på vad som är individens 
grundvärderingar (Matti & Sandström, 2011, 390). 
 
En ACF Tabell har konstruerats för att lyfta upp relevanta begrepp som studien avser att 
använda: 
 
ACF Tabell 

Advocacy Coalitions Inte riksdagskoalitioner, utan koalitioner 
som delar beliefs 

Policy subsystem Ett politisk område som innehar egen 
geografiska relevans, egna aktörer och 
specifika ämnen 

Deep core beliefs Ontologiska övertygelser, genomsyrar all 
politik 

Policy core beliefs En mer konkretiserad version av deep core 
beliefs fast för ett policy subsystem 

Normative policy core beliefs Grundläggande orienteringar, vilken grupps 

7 Se ACF Tabell för definition 
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välfärd är mest intressant i det specifika 
policy subsystemet 

Empirical policy core beliefs Specifika indikatorer om problemet i det 
specifika policy subsystemet 

Secondary beliefs Konkreta regler och budget för det specifika 
policy subsystemet 

 

Avgränsning av teorin 

ACF är ett brett ramverk som inkluderar flera olika teorier och förklaringar, vilket leder till 
att ramverket behöver avgränsas. Studien försöker inte kartlägga alla fenomen kring 
policyfrågan över tid som kan tolkas ha en effekt. Policyförändring, policy 
orienterad-inlärning och externa eller interna chockar är olika delar av ramverket som 
försöker förklara förändringar i området vilket exkluderas från undersökningen då denna 
studie vill förklara advocacy coalitions och beliefs. Ramverket har också som ambition att 
inkludera aktörer utöver den traditionella ‘’iron triangle’’ (vilket syftar på politiker, 
myndigheter och opinionsbildare) (Sabatier & Weible, 2007, 192). På grund av räckvidden av 
det valda materialet och studiens syfte kommer val av aktörer avgränsas till riksdagspartier. 
Detta valdes för att materialet i fråga kan lokalisera beliefs med största sannolikhet som 
representerar de synsätt som finns i den svenska debatten. Utrikespolitiska debatter har valts 
som material för att förklara riksdagspartiernas beliefs över tid och kommer synliggöra viss 
förändring som kan tolkas ske inom advocacy coalitions. Val av material kommer fortsättas 
att diskuteras vidare vid materialdelen.  

Policy core beliefs i säkerhetspolitik  
Studien kommer främst att urskilja advocacy coalitions genom att analysera normative policy 
core beliefs. Empirical policy core beliefs analyseras också för att urskilja potentiella 
skillnader eller likheter inuti eller mellan advocacy coalitions. Sabatier & Weible förklarar 
hur ACF är intressantast att tillämpa på policy subsystem som sträcker sig minst över 10 år, 
vilket denna studie anpassar både frågor och material efter. Studien avgränsas genom att 
endast frågorna i tabell 1 kommer att användas för att urskilja beliefs bland riksdagspartierna. 
För att studien ska kunna analysera frågorna mot materialet sker en operationalisering av 
normative policy core beliefs och empirical policy core beliefs i tabell 1.  
Tabell 1 

Normative Policy Core Belief (realism vs. 
liberalism) 

Präglas den internationella arenan av anarki 
och staters strävan efter maktbalans eller av 
ömsesidigt beroende och strävan efter ökad 
institutionell samverkan? 

6 
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Empirical Policy Core Beliefs 1. I vilken omfattning är 
Sveriges säkerhet hotad?  

2. Hur ser hotet mot den 
svenska säkerheten ut 
(vad/vem orsakar 
problemet)?  

3. Inställning till Sveriges 
medverkan i militära 
allianser (ses som ett hot 
mot, eller medel för, svensk 
säkerhet)?  

4. Stöd för, eller avstånd mot, 
svensk medlemskap i 
NATO? 

 

  

Definition av normativative och empirical beliefs 

Detta avsnitt avser att förklara frågeställningarna i Tabell 1. Realism och liberalism tolkas 
vara relevanta teorier för att förklara riksdagspartiernas normative police core beliefs . 8

Teorierna representerar olika sätt att tänka på inom internationella relationer och politik. 
Dessa teorier tydliggör de ontologiska skillnaderna inom respektive riksdagspartis deep core 
beliefs fast applicerat specifikt inom säkerhetspolitiken på den internationella scenen, därefter 
bidrar till att formulera normative police core beliefs.  
 
Realism är en teori för internationella relationer som främjar idén om att stater är rationella 
och de enda aktörerna som finns i en internationell scen präglat av anarki (Antunes & 
Camisão, 2018). Utöver detta är även militär makt en relevant aspekt inom realismen 
(Baldwin, 2016, 125). Realism förespråkar om säkerhetsdilemmat på den internationella 
scenen, där stater inte kan lita på andra stater och ingen stat förväntas vara utan militära 
resurser. Detta leder till problemet att andra stater upplever en konstant kapplöpning mot sin 
granne (Hall, 57, 2014). Realismen menar för att lösa detta scenario sker maktbalanser där 
större makter kontrollerar varandra varav mindre stater ansluter sig till någon av de större 
makterna eller försöker spela dem mot varandra (Hall, 58, 2014).  
 
Utifrån ovanstående stycke kommer studien att använda sig av säkerhetsdilemma för att 
förklara riksdagspartiers normative policy core beliefs. Säkerhetsdilemma i detta fall syftar på 
att försöka utjämna den militära maktbalansen på den internationella scenen för att bevara 
svensk säkerhet, vilket ofta görs genom NATO.  

8 Se ACF Tabell för definition 
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Till skillnad från detta tillämpar liberalismen idéer som att individen är central och hur 
militära resurser inte alltid är lösningen till problemet (Meiser, 2018). Liberalismen syftar på 
att genom internationella institutioner, gemensam ekonomi och homogena värderingar skapas 
förbindelser mellan stater och samarbete vilket i sig förhindrar krig. Våld är ett hot mot 
individens säkerhet och behöver begränsas genom normer och institutioner på både nationell 
och internationell nivå. Liberalismen förespråkar interdependens, där ett ömsesidigt beroende 
förekommer för staters överlevnad och utveckling (Ericsson, 73, 2014). Ekonomisk beroende 
är ett exempel på detta men även problem som binder stater tillsammans; miljökrisen eller 
problem som epidemier är exempel på tillfällen som kräver flera staters handlande. 
Liberalismen menar att alla tjänar på att samarbeta med varandra, varav internationella 
institutioner existerar för att uppehålla dessa samarbeten. 
 
Utifrån ovanstående stycke kommer studien att använda sig av interdependens för att förklara 
riksdagspartiers normative policy core beliefs. Interdependens i detta fall syftar på att undvika 
konflikter genom internationella relationer och främjar icke-militära lösningar för att bevara 
den svenska säkerheten, varav Natomedlemskap tolkas inte vara lösningen. 
 
Jakob Gustavsson skriver i sitt kapitel ‘’Utrikespolitisk beslutsfattande’’ (Gustavsson, 2014, 
262-263) om hur tre målsättningar förekommer i utrikespolitik: Säkerhet, välfärd och 
ideologi. Säkerhetsmålet syftar på ambitionen att värna om den territoriella integriteten, 
vilket innebär att motstå militära angrepp. Därför blir staten och medborgarnas fysiska 
säkerhet mest relevant. Välfärdsmålet avser strävan efter gynnsam ekonomisk utveckling. 
Ideologiska målet syftar på att påverka sin omgivning med sina idéer. Detta kan vara 
riksdagspartiers egna målsättningar som exempelvis miljömål. Välfärdsmålet ingår i den 
delen av utrikespolitiken som denna studie inte avser att kartlägga . De relevanta välfärdsmål 9

som förekommer inkluderas inom ideologiska målen för att förklara riksdagspartiers idéer på 
den internationella scenen. Detta syftar på att om ett riksdagsparti finner ekonomiska 
relationer till omvärlden minst lika viktiga (eventuellt viktigare) för att bevara säkerheten 
som militära medel behandlas det inom ramen för riksdagspartiets ideologiska mål.  
 
Matti och Sandström förklarar empirical policy core beliefs  är grundläggande orsaker till 10

problemet, hur seriöst problemet är och vilka korrekta lösningar som finns för problemet 
(Matti & Sandström, 2011, 390). Utifrån målen i utrikespolitiken som Gustavsson har 
beskrivit kan detta operationaliseras till relevanta empirical policy core beliefs specifikt för 
Sveriges säkerhetspolitik i ramen för Natomedlemskap. Säkerhetsmålen översätts väl till hur 
säkerheten tolkas vara och vilka de eventuella förövarna kan vara. Ideologiska målen 
översätts väl till vilka medel som tolkas vara mest relevanta för att värna den svenska 
säkerheten. Därefter har fyra empiriska indikatorer operationaliserats  för att förklara 11

9 Se Avgränsning av material 
10 Se ACF Tabell för definition 
11 Se Tabell 1  
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riksdagspartiernas empirical policy core beliefs i utrikes- och säkerhetspolitik. 
Säkerhetsmålet uttrycks i följande två frågor: I vilken omfattning är Sveriges säkerhet hotad? 
Hur ser hotet mot den svenska säkerheten ut (vad/vem orsakar problemet)? Ideologiska målet 
uttrycks i följande två frågor: Inställning till Sveriges medverkan i militära allianser (ses som 
ett hot mot, eller medel för, svensk säkerhet)? Stöd för, eller avstånd mot, svensk 
medlemskap i NATO?  
 
Denna studie har som avsikt att undersöka specifikt realismens säkerhetsdilemma och 
liberalismens interdependens. Studien kommer att utreda om riksdagspartier finner 
militärmakt den mest relevanta lösningen till säkerhetsfrågor. Detta kommer ske genom att 
granska vilka riksdagspartier som har avsikten att utjämna den internationella maktbalansen 
för Sverige, genom ett Natomedlemskap. Vad som hotar maktbalansen kan tolkas annorlunda 
mellan partierna. Om ovanstående resonemang sker förväntas att riksdagspartierna applicerar 
ett realistisk perspektiv. Studien kommer också att utreda om riksdagspartier finner diplomati 
och engagemang i andra internationella organ som lösningen till säkerhetsfrågor. Detta 
kommer ske genom att granska vilka riksdagspartier som har avsikten att undvika militära 
medel och förespråkar istället alternativa lösningar, specifikt utan Natomedlemskap. Om 
ovanstående resonemang förekommer förväntas att riksdagspartierna applicerar ett 
liberalistisk perspektiv. 
 
Studien kommer att dela in riksdagspartiernas politik i två kategorier, säkerhetsdilemma eller 
interdependens. Syftet med detta är att förklara partiernas normative policy core beliefs.  
 
I kontext för denna undersökning kommer ovanstående begrepp och frågeställningar att 
användas mot varandra för att förklara riksdagspartiers skillnader i normative policy core 
beliefs inom säkerhetspolitiken. Det bör noteras att bara för att ett parti sorteras till respektive 
begrepp/övertygelse betyder det inte att studien försöker anknyta något parti till en 
internationell teori. Till exempel bara för att Liberalerna tolkas ha säkerhetsdilemma som 
normative policy core belief, betyder det inte att studien försöker påstå att Liberalerna för en 
realistisk politik på den internationella scenen. 

Metod 
Kim Bodén tillämpar i sin studie ‘’Förändra förutsättningar i kampen om statliga trojaner’’ 
ACF för att kunna redovisa vilka koalitioner (advocacy coalitions), övertygelser (beliefs) och 
förändringar som har skett i området angående hemlig dataavläsning (Bodén, 2018, 4). Bodén 
redovisar hur en kvalitativ textanalys tillämpas bäst för att noggrant läsa texter och att lyfta 
fram aktörers övertygelser (Bodén, 2018, 20). Bodén menar att kvalitativ textanalys innebär 
noggrann läsning där frågor ställs till texten i syfte för att identifiera beliefs. Genom att basera 
frågorna utifrån ACFs struktur kan frågorna få värde som empiriska indikatorer för att 
kategorisera beliefs. Denna undersökning kommer analysera relevanta beliefs hos 
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riksdagspartier i materialet och kategorisera de i olika advocacy coalitions utifrån deras 
normative policy core beliefs; säkerhetsdilemma och interdependens.  
 
Peter Esaiasson med flera förklarar hur kvalitativa textanalyser inte försöker förklara vilka 
idéer som är sanna, utan har som avsikt att presentera idéer och meningar då det är intressant 
i sig (Esaiasson et al, 2017, 212). Frågor som vad, vilka, hur och vilken sorts idéer som 
förekommer i texter och hur det förändras över tid är vad som försöker förklaras. 
Systematiserande undersökningar tillämpas ofta i kvalitativa textanalyser och syftar till att 
klargöra idéstrukturer och ta fram väsentliga aspekter av innehållet (Esaiasson et al, 2017, 
213).  
 
För att denna studie tillämpar en kvalitativ textanalys kommer exempel att erbjudas för att 
förklara hur studien resonerar när den kategoriserar riksdagspartier efter normative eller 
empirical policy core beliefs. 
 
Vill partiet: utjämna maktbalans (genom militära resurser) eller undvika konflikt (genom 
internationella relationer)?  
Här lyfter studien upp citat angående militära lösningar eller alternativa icke-militära 
lösningar som riksdagspartierna lyfter upp under debattens gång. Beroende på vad, 
kategoriseras senare partierna till att inneha normative policy core belief i linje med 
säkerhetsdilemma  eller interdependens. 12

 
I vilken omfattning är Sveriges säkerhet hotad?  
Studien letar efter partier som uttrycker sig att Sveriges säkerhet är hotad. Studien dömer 
riksdagspartiernas syn på storleken på den svenska hotbilden genom att kontrollera hur nära 
hotet är. Om Folkpartiet uttrycker: ‘’Sveriges säkerhet är hotad på grund av Ryssland 
aggressiva beteende’’, då tolkar studien att Folkpartiet finner Sveriges hotbild stor. Om 
Miljöpartiet uttrycker: ‘’Miljökrisen är Sveriges största säkerhetshot’’, då tolkar studien att 
Miljöpartiet finner Sveriges hotbild liten, då det är inte är ett direkt hot mot Sverige utan 
världssamfundet.  
 
Hur ser hotet mot den svenska säkerheten ut (vad/vem orsakar problemet)?  
Här lyfter studien upp citat för att presentera hur riksdagspartierna resonerar om vilka orsaker 
som finns till problemen. 
 
Inställning till Sveriges medverkan i militära allianser (ses som ett hot mot, eller medel för, 
svensk säkerhet)?  
Här undersöker studien efter partiernas attityd mot NATO men också andra militära 
samarbeten med andra stater. 
 

12 Se definition av normativa och empiriska policy core beliefs för förklaring om säkerhetsdilemma och 
interdependens 
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Stöd för, eller avstånd mot, svensk medlemskap i NATO? 
Här undersöker studien efter partiernas konkreta attityder angående ett medlemskap i NATO.  
 
Den valda metoderna kommer bli nödvändigt för att kunna urskilja de beliefs som 
förekommer hos aktörer och för att sedan kunna kategorisera dem i respektive advocacy 
coalitions över en viss tid.  
 
Denna undersökning kommer också att utnyttja specifika delar utifrån liberalism och realism 
för att förklara normative policy core beliefs hos riksdagspartierna. Studien kommer inte att 
kategorisera riksdagspartierna till realism eller liberalism. Delar av teorierna används bara för 
att kategorisera övertygelser utifrån partiernas politik. Den kategorisering som kommer ske 
för att skapa relevanta koalitioner kommer grundas på delning av normative policy core 
beliefs mellan riksdagspartier. 
 
I analysen har riksdagspartierna analyserats separat inför respektive frågeställning i tabell 1. 
För att summera detta presenteras i analysdelen sammanfattningen av vad de olika 
riksdagspartierna finner mest relevant i respektive frågeställning och en tabell för varje debatt 
kommer erbjuda en överblick på riksdagspartiernas ställning (tillgång till respektive 
riksdagspartis åsikt från varje debatt ges ut på begäran). I utrikespolitisk debatt 2010 
presenterar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (rödgröna) en utrikes- och 
säkerhetspolitik som en enad koalition med gemensamma värderingar och behandlas därefter 
även så i analysen. Sverigedemokraterna deltar inte i utrikespolitisk debatt 2010 och kommer 
därför inte att delta i analysen för den specifika debatten.  

Material 
Val av material kommer att vara offentliga dokument. Daniel Bele skriver om Moderaternas, 
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas syn på säkerhetsfrågan i Sverige fast från ett 
rational choice perspektiv (Bele, 2015, 4). Både Bele och Bodén förklarar att deras primära 
källor är offentligt tryckt material, vilket är varför denna undersökning också kommer utgå 
från sådant material. Fördelarna med offentligt material är att det blir en pålitlig källa för att 
finna riksdagspartiernas värderingar och politik. Det är en uppdaterad sida som staten 
behandlar och ansvarar för samt är även förstahandskälla då analysen inte utgår från någon 
annans analys av debatterna. Nackdelarna är att inga flera aktörer lyfts upp i källorna men det 
var inte studiens avsikt att fånga upp flera aktörer än riksdagspartierna.  
 
Säkerhetspolitiken ställer frågor om Sveriges säkerhetssituation, vilka hot Sverige möter och 
hur Sverige förebygger mot dem. Studien kommer vilja fokusera på säkerhetsfrågor, vilket 
menas att säkerhetspolitik blir policy subsystemet för denna undersökning (Regeringen 2, 
2019). Det antas att policy core beliefs kan urskiljas tydligast inom säkerhetspolitik, då 
utrikespolitik involverar flera aspekter (exempelvis handel) som studien inte är intresserad att 
undersöka. Med det syftet kommer denna studie ändå vilja använda sig av utrikespolitiska 
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debatter för att fånga riksdagspartiernas beliefs. Anledningen varför detta val görs är för att 
utrikespolitiska debatterna berör NATO och Natomedlemskap samt vad partiernas ställning 
är i frågan. Säkerhetspolitik argumenteras fortfarande inom ramen för utrikespolitiska 
debatterna vilket gör att materialet är fortfarande relevant. Det valda materialet sträcker sig 
även över en längre tidsperiod vilket gör det möjligt att jämföra förändringar mellan 
debatterna (Regeringen 2, 2019). Genom att undersöka material över en längre tidsperiod kan 
studien kartlägga förändringar bland advocacy coalitions. 
 
Denna studie kommer kartlägga beliefs och advocacy coalitions genom att analysera tre 
utrikespolitiska debatter för att fånga upp riksdagspartiers ställning till Natomedlemskap över 
tid. I avgränsningsdelen för teorin har studien förklarat valen att undersöka specifikt 
riksdagspartier och inga övriga aktörer. De utrikespolitiska debatterna som ska undersökas är 
mellan 2010 och 2019, vilket uppnår ACFs krav att ha täckt policy området under ungefär 10 
år. Debatterna involverar representanter från alla riksdagspartier (förutom SD vid år 2010) 
som håller anföranden om sina partiers syn på Sveriges utrikespolitik i allmänhet, varav 
NATO samt Natomedlemskap berörs i alla debatter i någon mån. Genom att analysera detta 
material avser studien att kategorisera riksdagspartierna till advocacy coalitions och jämföra 
dem över tid. Debatterna som ska undersökas är följande: Utrikespolitisk debatt 1 
(Riksdagen, 2010), Utrikespolitisk debatt 2 (Riksdagen, 2015), Utrikespolitisk debatt 3 
(Riksdagen 3, 2019 ). Materialet är inspelat men protokoll för debatten har transkriberats. 
Därefter har studien analyserats debatterna både på Webb-TVn och i skriftligt form. Detta 
material kommer användas för att granska specifikt säkerhetspolitiken som lyfts upp i 
utrikespolitiska debatterna. Övriga utrikespolitiska frågor som inte är kopplade till 
säkerhetspolitik eller NATO inkluderas ej i analysen. Vad som kommer att granskas är 
riksdagsledamöternas egna retoriska och politiska argument inom säkerhetspolitik, varav 
andra kommenterar eller kritik mot specifika ledamöter/partier inte kommer att behandlas, då 
riksdagspartiets egna beliefs är vad som blir intressant för undersökningen.  
 
Övrigt material som skulle kunna ha erbjudit en bättre möjlighet att förklara 
riksdagspartiernas beliefs skulle varit intervjuer av respektive riksdagsparti för att fånga deras 
beliefs och sedan kategorisera dem. Fast i ramen för studiens ambition anses en kvalitativ 
textanalys mest lämplig för att fånga beliefs och kategorisering av advocacy coalitions då 
debatterna fångar in flera partiers beliefs i samma format. Debatterna sträcker sig även över 
tid vilket möjliggör jämförelse mellan åren.  

Avgränsning av material 

Utöver det som redan har berörts, att materialet kommer avgränsas till tre utrikespolitiska 
debatter och säkerhetspolitiken kommer att undersökas främst, sker ytterligare avgränsningar. 
Riksdagspartiernas tillgång till anföranden och repliker begränsas under debattens gång samt 
att det förekommer en ojämn fördelning av tid mellan riksdagspartierna (beroende på 
partiernas storlek). Studien kommer att välja citat som ledamöterna använder för att förklara 
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vad riksdagspartierna prioriterar att lyfta upp i debatten. Därför kommer studien behöva 
motivera riksdagsledamöternas ståndpunkter ibland med samma citat i olika frågor. Då vissa 
riksdagspartier har större utrymme i debatterna (på grund av storlek eller har en 
utrikesminister från partiet) vilket leder till att de kan täcka flera saker riksdagspartiet ville 
lyfta upp. Men de partier som inte har dessa resurser behöver prioritera specifika delar även 
om de skulle också vilja lyfta upp ännu mer i sina anföranden. Utöver detta förväntas inte 
heller att detta material ska kunna erbjuda ett helt perspektiv på vad partierna tycker övrigt i 
den politiska debatten. Analysen avser endast att förklara riksdagspartiernas ställning i 
säkerhetspolitik, specifikt om Natomedlemskap i ramen för vad som tas upp i utrikespolitiska 
debatterna. Varför specifikt årtalen 2010, 2015 och 2019 valdes var för att erbjuda ett 
övergripande perspektiv i området över en viss tid, där störst möjlighet att täcka relevanta 
händelser över åren blir möjligt. Analysen ville fånga så många möjliga förändringar som går 
att identifiera bland riksdagspartierna inom säkerhetspolitiken över tid och därefter valdes 
debatter för åren 2010 och 2019. Varför specifikt 2015 valdes var för att denna debatt är den 
senaste utrikespolitiska debatten efter Rysslands annektering av Krim vilket förväntas 
förändra Sveriges syn på säkerhetspolitik.  

Analys 

Denna del avser att presentera studiens resultat utifrån analysen. Respektive fråga som 
analysen har ställt  kommer lyftas upp i varje debatt där en summering av riksdagspartiernas 13

resonemang tillförs. Efter detta sammanfattas riksdagspartiernas policy core beliefs i en tabell 
för respektive debatt.  

Utrikespolitisk debatt 2010 

Vill partiet: utjämna maktbalans (genom militära resurser) eller undvika konflikt (genom 
internationella relationer)?  
De partierna som innehar tydligast säkerhetsdilemma som normative policy core belief  vid år 
2010 är Folkpartiet och Moderaterna. Rödgröna (Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna) samt Centerpartiet och Kristdemokraterna innehar interdependens som 
normative policy core belief. Folkpartiet och Moderaterna avser att utjämna maktbalansen 
genom militära medel. Fredrik Malm (FP) säger: ‘’Under det kalla kriget fungerade Nato som 
en motpol mot Warszawapakten. Idag ser världen annorlunda ut. Atlantpakten fyller en bred 
funktion för fred och säkerhet i hela världen’’ (Riksdagen, 2010, 01:45:50). Rödgröna och de 
andra avser att undvika konflikter genom relationer. Bodil Ceballos (MP) efterfrågar: 
’’Erfarna och kunniga förhandlare som har haft stort mandat från politiken, ett långsiktigt 
internationellt solidaritetsarbete gentemot utvecklingsländerna, en ambition att vara ett 
föregångsland inom miljöpolitiken, en miljöpolitik och miljödiplomati med en stark 
vetenskaplig grund och en bred förankring för miljöfrågor på hemmaplan’’ (Riksdagen, 2010, 
01:01:05). Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna är inte tydliga med hur de 

13 Se specifika frågor i tabell 1 
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förhåller sig inom frågan. Vänsterpartiet vill undvika konflikt men inte uttryckligen genom 
EU. Kristdemokraterna förhåller sig inte tydligt mot Natomedlemskap men vill undvika 
konflikt genom konstellationer. Moderaterna värnar militära medel och relationen med 
NATO men har ingen tydlig hållning om specifikt Natomedlemskap. Eftersom Vänsterpartiet 
och Kristdemokraterna fortfarande anser att den militära alliansfriheten behövs, tilldelas de 
interdependens som normativ policy core belief. Moderaterna prioriterar mer militära medel 
under debatten och tilldelas därför säkerhetsdilemma som normative policy core belief. 
 
I vilken omfattning är Sveriges säkerhet hotad? 
Folkpartiet pekar ut tydliga hot mot demokratin och försöker resonera hur det påverkar 
Sverige direkt. Cecilia Wigström (FP) säger: ‘’Angår detta, som sker så långt borta, verkligen 
mig? Ska jag som bor här i Sverige bry mig? Svaret från Folkpartiet är ett tydligt ja. Det 
pågår en kamp mot liberalism och totalitarism’’ (Riksdagen, 2010, 02:39:25). De andra 
partierna avser att lyfta upp problem runtom i världen vilket inte är direkta hot mot Sverige 
men mot världssamfundet. Urban Ahlin (S) säger: ‘’Bodil Ceballos kommer senare att tala 
om de stora hot världen står inför när det gäller klimatförändringarna… Hans Linde kommer 
att redovisa den rödgröna politiken för Mellanöstern och Arabiska halvön’’ (Riksdagen, 
2010, 00:35, 40). Kerstin Lundgren (C) fokuserar också på hot som är på global nivå som 
påverkar fler än bara Sverige: ‘’Vi bygger säkerhet tillsammans med andra’’ (Riksdagen, 
2010, 01:36:35). Lundgren fortsätter att argumentera för en politik byggd på solidaritet, där 
en hållbar och säker framtid kan antas först när andra internationella hot utanför Sverige har 
bemötts: ‘’Alla svenska män och kvinnor som är beredda att offra så mycket för att söka 
åstadkomma en bättre framtid för Afghanistan … De gör skillnad … om en bättre framtid och 
om en friare, tryggare och hållbarare värld för oss alla’’ (Riksdagen, 2010, 01:41:00). Utifrån 
detta tolkas att partierna inte lyfter fram ett direkt hot mot Sverige men fokuserar på hot mot 
världssamfundet. 
 
Hur ser hotet mot den svenska säkerheten ut (vad/vem orsakar problemet)?  
Folkpartiet pekar ut autokratier som Ryssland och Kina som de främsta hoten mot den 
svenska säkerheten. Cecilia Wigström (FP) säger: ‘’Om 20 - 30 år kanske supermakten med 
stort S ligger öster om oss och inte västerut. I en globaliserad värld, kan vi inte längre undgå 
att påverkas i längden när världens största kommunistiska diktatur, Kina, blir allt mäktigare’’ 
(Riksdagen, 2010, 02:40:10). De andra partierna lyfter upp diverse frågor om avrustning av 
kärnvapen, andra staters konflikter, MR -kränkningar och klimathotet. Rödgröna tydliggör 14

detta genom att resonera att Sveriges största hot är klimatet. Bodil Ceballos (MP) säger: ‘’Om 
istäcket på Grönland smälter skulle havsytan höjas med 7 meter. Det skulle innebära en 
global katastrof för lågt liggande länder runt om i världen … Det nya säkerhetspolitiska läge 
som då uppstår nämner inte regeringen i sin deklaration trots anspråk på Arktis och dess 
resurser har redan lett till dispyter mellan ett antal länder i regionen’’ (Riksdagen, 2010, 
01:05:35). Kristdemokraterna resonerar också att hoten idag förekommer på flera nivåer. 

14 Mänskliga rättigheter 
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Else-Marie Lindgren (KD) säger: ‘’Dagens säkerhetshot är mer varierad än någonsin’’ 
(Riksdagen, 2010, 03:36:45). 
 
Inställning till Sveriges medverkan i militära allianser (ses som ett hot mot, eller medel för, 
svensk säkerhet)?  
Moderaterna delar Folkpartiets syn på militära allianser som medel för svensk säkerhet. 
Christian Holm (M) säger: ‘’Det handlar om att vara närvarande i världen. Det handlar om 
vår närvaro i Afghanistan under den Natoledda och FN-stödda internationella insatsen, där 
våra svenska soldater också tjänstgör’’ (Riksdagen, 2010, 03:14:40). De rödgröna är däremot 
mer kritiska mot det samarbete Sverige har haft med militära allianser och talar om de 
konsekvenser de har på den svenska militära alliansfriheten. Urban Ahlin (S) säger: ‘’Det 
måste bli ett slut på det ständiga undergrävandet av den svenska militära alliansfriheten’’ 
(Riksdagen, 2010, 00:37:10). Centerpartiet och Kristdemokraterna värnar om Sveriges 
militära alliansfrihet. 
 
Stöd för, eller avstånd mot, svensk medlemskap i NATO? 
Folkpartiet är det enda partiet som tydligt är för Natomedlemskap. Fredrik Malm (FP) säger: 
‘’Vi i Folkpartiet menar att det är hög tid att Sverige utreder ett framtida medlemskap i Nato’’ 
(Riksdagen, 2010, 01:46:10). Dåvarande utrikesminister Carl Bildt (M) gör det tydligt att 
samarbete med NATO är av intresse för Moderaterna, men tydligare än såhär blir det inte om 
Moderaternas ställning angående ett medlemskap i NATO: ‘’Vi har ett klart och entydigt 
nationellt intresse av ett bra, ett konstruktivt och nära samarbete med Nato. Det har att göra 
med freds- och stabilitetsinsatser som är viktiga för oss, för världen och för Förenta 
nationerna. Vi utvecklar gärna detta samarbete ytterligare’’ (Riksdagen, 2010, 01:55:45). 
Centerpartiet anser att alliansfriheten är nödvändig och resonerar att Sverige gör större nytta i 
internationella konstellationer för att påverka andra. Kerstin Lundgren (C) säger: ‘’Sverige är 
militärt alliansfritt … Centerpartiet vill att Sverige ska tillhöra kärnan i EU’’ (Riksdagen, 
2010, 01:36:35). De rödgröna tar avstånd mot svensk medlemskap i NATO. Bodil Ceballos 
(MP) säger: ‘’Regeringen använder inte heller i år termen militär alliansfrihet i 
utrikesdeklarationen. Regeringen är inte heller överens sinsemellan om Natomedlemskap. 
Det kan vara viktigt för medborgarna i landet att veta kostnaden för Natomedlemskap skulle 
innebära för Sverige, nämligen en fördubbling av försvarsutgifterna’’ (Riksdagen, 2010, 
00:58:25). 
 
Tabell utrikespolitisk debatt 2010 

 Normativ Hotnivå  Orsak  Militärallian
s 

NATO 

Moderaterna Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Kärnvapen, 
andra 
konflikter, 

För militär 
allians 

Delvis  för 15

Natomedlem
skap 

15 Uttrycker inte sitt stöd för Natomedlemskap men är tydliga med att främja relationerna med Nato 
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terrorism 

Centerpartiet Interdepende
ns 

Litet hot   16 Kärnvapen, 
andra 
konflikter 

Mot militär 
allians 

Mot 
Natomedlem
skap 

Folkpartiet Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Ryssland, 
Kina, 
autokrati/tota
litarism 

För militär 
allians 

För 
Natomedlem
skap 

Kristdemokr
aterna  

Interdepende
ns 

Litet hot Autokrati, 
andra 
konflikter, 
kränkningar 
mot MR 

Delvis  mot 17

militär 
allians 

Mot 
Natomedlem
skap 

Rödgröna Interdepende
ns 

Litet hot Klimatet och 
kränkningar 
mot MR 

Mot militär 
allians 

Mot 
Natomedlem
skap 

 
Tabell utrikespolitisk debatt 2010 visar hur flera riksdagspartier innehar interdependens som 
normative policy core belief. I denna diskussion är det tydligt att den militära alliansfriheten 
är något flera riksdagspartier värnar om. Nedanför tillkommer utrikespolitisk debatt 2015.  

Utrikespolitisk debatt 2015 

Vill partiet: utjämna maktbalans (genom militära resurser) eller undvika konflikt (genom 
internationella relationer)?  
Uppdelningen av normative policy core beliefs har börjat jämna ut sig vid 2015. 
Allianspartierna delar uppfattning om säkerhetsdilemma som normativ policy core belief. 
Detta blir tydligt när moderaternas talare Kerstin Enström (M) förklarar den förra regeringens 
arbete: ‘’Alliansregeringen tog viktiga steg för att ytterligare utveckla och fördjupa våra 
internationella samarbeten. Vi har stärkt vår transatlantiska länk, och vi har utvecklat 
samarbetet med Nato. Vår säkerhetspolitik - såväl att kunna ge som att ta emot hjälp i 
händelse av krig i vårt närområde - är i praktiken beroende av Nato’’ (Riksdagen, 2015, 
01:00:35). 
 
De andra riksdagspartierna som delar övertygelsen om interdependens, är 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Dessa riksdagspartier resonerar hur 
fredliga metoder behövs allt mer, vilket Pernilla Stålhammar (MP) säger: ‘’För att möta dessa 
utmaningar behöver vi se till den stora bilden. Vi behöver stå enade globalt, och vi behöver ta 

16 Syftar på hot som drabbar världen, inte specifikt bara Sverige 
17 Inte tydliga med deras syn på detta men är tydliga med deras samarbete med andra aktörer för 
undvika konflikt 
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vårt tydliga, internationella ansvar att hitta strukturer för beslutsfattande och finansiering av 
den nya internationella agenda vi står inför’’ (Riksdagen, 2015, 03:59:45). 
Sverigedemokraterna är svåra att kategorisera. De förespråkar inte för att utjämna en 
maktbalans genom Natomedlemskap utan vill bevara den svenska militära alliansfriheten. 
Aron Emilsson (SD) säger: ‘’Det tror vi är en bättre väg att gå för fred och säkerhet i 
Östersjöregionen än att backa in i Nato’’ (Riksdagen, 2015, 06:07:20). Sverigedemokraterna 
är också kritiska mot EU samarbete, något Julia Kronlid (SD) säger: ‘’Jag är medveten om att 
kolleger i EU-parlamentet har röstat nej till vissa resolutioner som har rört Ukraina och 
Ryssland, men det har sin bakgrund i vår kritik mot EU:s överstatliga inriktning och att vi 
anser att höga krav bör vara uppfyllda innan associeringsavtal kan komma i fråga’’ 
(Riksdagen, 2015, 01:27:22). Sverigedemokraterna tolkas däremot att vara närmast 
interdependens i sin normative policy core belief då de fortfarande söker säkerhet genom att 
hålla sig undan militära allianser och söker samarbete i Norden istället för Europa. Emilson 
säger: ‘’Under sessionen på Åland för några veckor sedan fick självstyrelseområdena Åland, 
Färöarna och Grönland tjäna som exempel på hur självstyre kombinerat med samarbete kan 
fungera som fredsprojekt och som inspiration för oroshärdar runt om i världen som behöver 
lösa upp de låsningar som finns’’ (Riksdagen, 2015, 06:04:16) . 
 
I vilken omfattning är Sveriges säkerhet hotad? 
Alla partier är överens om att Sveriges säkerhet är väldigt hotad. Maria Weimer (FP) 
understryker detta genom att ge en beskrivning av de senaste händelserna: ‘’Det är första 
gången på mycket länge som vi lyssnar till en utrikesdeklaration under tiden som det pågår 
ett krig i Europa. För knappt ett år sedan rullade ryska stridsvagnar in på Krims gator. En 
landgräns i Europa ritades om med våld. Vi står inför ett drastiskt försämrat säkerhetsläge’’ 
(Riksdagen, 2015, 02:45:12). Hans Linde (V) lyfter också upp detta men tar ett mer globalt 
perspektiv: ‘’I Syrien och Irak ser vi den värsta humanitära katastrofen i vår tid … Vi lever i 
en orolig tid, en tid som ställer höga krav på ett Sverige som vill vara en röst för fred, frihet 
och demokrati’’ (Riksdagen, 2015, 02:25:36). Till skillnad från andra riksdagspartier har 
Socialdemokraterna applicerat en mer positiv syn till omvärlden, för att inspirera mer 
framgångar. Utrikesminister Margot Wallström (S) säger: ‘’Men en ökad osäkerhet får inte 
skymma globala framsteg. Extrem fattigdom och spädbarnsdödlighet minskar. Tekniken gör 
nya landvinningar. Vårt ömsesidiga beroende ökar. Ödesgemenskapen ger svensk 
utrikespolitik två huvuduppgifter. Vi ska dra nytta av fördelarna, som är så betydande, och vi 
ska bemästra riskerna. Vår utrikespolitik är därför inriktad på bred internationell samverkan 
och samarbete - med våra grannar, med Europeiska unionen och som en mer aktiv medlem i 
Förenta nationerna’’ (Riksdagen, 2015, 00:02:05). 
 
Hur ser hotet mot den svenska säkerheten ut (vad/vem orsakar problemet)?  
Allianspartierna finner ett tydligt hot mot Sverige, där Ryssland är det största hotet.  Vissa 
skillnader förekommer om vilka hot som identifieras efter Ryssland. Kerstin Lundgren (C) 
förklarar detta: ‘’Det Ryssland vi nu ser växa fram agerar på ett sätt som påverkar våra 
grannars och därmed vår säkerhet’’ (Riksdagen, 2015, 02:13:09). Detta är något alla partier är 
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enade om, ändå om de andra partierna kan också identifiera andra hot som behöver hanteras. 
Sverigedemokraterna finner att terrorister som återvänder till Sverige är en av de större hoten 
på agendan. Julia Kronlid (SD) säger: ‘’Men vi måste vidta akuta åtgärder i denna situation 
när människor reser för att delta i terrorism och kommer tillbaka till Sverige och utgör ett 
säkerhetshot’’ (Riksdagen, 2015, 01:06:45). Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet talar om Rysslands allvarliga hot men också om flera andra hot som Sverige 
bemöter som inte ligger lika nära. Antingen konflikter i andra länder som Israel och Palestina 
eller miljön. Pernilla Stålhammar (MP) säger: ‘’Vi lever också i en orolig tid med globala hot 
som terrorism, klimatförändringar och livshotande sjukdomar som på några få timmar kan ta 
sig från en kontinent till en annan’’ (Riksdagen, 2015, 03:59:30). 
 
Inställning till Sveriges medverkan i militära allianser (ses som ett hot mot, eller medel för, 
svensk säkerhet)?  
Det är inte längre bara Moderaterna och Folkpartiet som är positiva för NATO samarbeten 
utan även Centerpartiet och Kristdemokraterna har börjat ändra sin ståndpunkt om den 
militära alliansen som ett medel för den svensk säkerheten. Kerstin Lundgren (C) gör detta 
tydligt när hon säger: ‘’Jag tycker, herr talman, att det finns alla skäl för oss att samla ihop 
oss och titta på den nya värld som vi nu lever i och fundera på hur samarbetet ser ut, vad det 
är för Nato vi pratar om och titta på för- och nackdelar’’ (Riksdagen, 2015, 02:22:48). Detta 
skiljer sig från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är mot militära allianser vilket Pernilla 
Stålhammar (MP) säger: ‘’Sverige bör satsa mycket mer på att aktivt stödja fredlig 
konfliktlösning och förebyggande av konflikter, inte bara för att det är moraliskt rätt, utan för 
att icke-våld ofta är mer effektivt än militära insatser‘’ (Riksdagen, 2015, 05:55:30). 
Socialdemokraterna är för användandet av militära allianser som medel för säkerhet. Detta 
förklarar utrikesminister Margot Wallström (S): ‘’Precis som vi gjorde häromveckan ser vi 
till att inleda samarbetet inom Enhanced Opportunities Programme med Nato. Vi arbetar 
aktivt i denna stund för att se till att hitta lösningar’’ (Riksdagen, 2015, 02:56:53). 
Sverigedemokraterna visar sig vara mot specifikt den militära alliansen med NATO men är 
för militära samarbeten med Finland. Aron Emilsson (SD) säger: ‘’Vi förespråkar också ett 
djupare försvars- och säkerhetssamarbete med Finland, vilket vi har motionerat om i 
riksdagen’’ (Riksdagen, 2015: 06:07:08). 
 
Stöd för, eller avstånd mot, svensk medlemskap i NATO? 
Allianspartierna är för Natomedlemskap, där det mest betydande är att Kristdemokraterna och 
Centerpartiet har bytt åsikt från den förra debatten vilket Sofia Damm (KD) förklarar: 
‘’Kristdemokraterna anser inte att Sverige kan ignorera ambassadör Bertelmans slutsatser om 
att utreda ett svenskt Natomedlemskap’’ (Riksdagen, 2015, 03:15:55). Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är däremot mot ett Natomedlemskap. 
Hans Linde (V) säger: ‘’Men för alltför många svenska politiker verkar lösningen på dessa 
enorma utmaningar vara en utredning om Natomedlemskap eller krav på att vi ska sätta tak 
för vår solidaritet. För Vänsterpartiet är svaret ett annat’’ (Riksdagen, 2015, 02:25:45). 
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Tabell utrikespolitisk debatt 2015 

 Normativ Hotnivå Orsak Militärallian
s 

NATO 

Moderaterna Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Ryssland, 
terrorism och 
extremism, 
konflikter 

För militär 
allians 

För Nato 

Centerpartiet Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Ryssland och 
klimathot 

För militär 
allians 

För Nato 

Folkpartiet Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Ryssland, 
auktoritära 
regimer 

För militär 
allians 

För Nato 

Kristdemokr
aterna 

Säkerhetsdil
emma 

Stort hot  Ryssland, 
konflikter 
och 
extremism 

För militär 
allians 

För Nato 

Sverigedemo
kraterna 

Interdepende
ns 

Stort hot Ryssland, 
mångfald 
och terrorism 

För militär 
allians 

Mot Nato 

Socialdemok
raterna 

Interdepende
ns 

Mindre hot  18 Ryssland, 
terrorism, 
konflikter 
och spionage 
med mer 

För militär 
allians 

Mot Nato 

Miljöpartiet Interdepende
ns 

Stort hot Ryssland och 
miljöhot 

Mot militär 
allians 

Mot Nato 

Vänsterparti
et 

Interdepende
ns 

Stort hot Ryssland och 
andra 
autokratier 

Mot militär 
allians 

Mot Nato 

 
Tabell utrikespolitisk debatt 2015 visar hur allt fler riksdagspartier har börjat anpassat sin 
normative policy core belief till säkerhetsdilemma. Ryssland har också blivit den tydligaste 
orsaken till Sveriges hotbild bland alla riksdagspartier. Nedanför tillkommer utrikespolitisk 
debatt 2019. 

Utrikespolitisk debatt 2019 

Vill partiet: utjämna maktbalans (genom militära resurser) eller undvika konflikt (genom 
internationella relationer)?  

18 Försöker lyfta framgångar istället för att bara lyfta säkerhetshot 
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De partier som innehar normativ policy core belief om att utjämna maktbalans genom 
militära medel är fortfarande allianspartierna. Hans Wallmark (M) förklarar de konsekvenser 
som kan tillkomma mot det svenska samarbetet med NATO om Sverige skriver på 
kärnvapenkonventionen. Allianspartierna menar att denna konvention kommer bara skada 
Sveriges relation med NATO, då Ryssland inte lär delta i konventionen: ‘’ Detta är ordningar 
där kärnvapenmakter som Ryssland, USA, Kina, Storbritannien och Frankrike redan deltar 
och är involverade, inte som NBT, där de står utanför och inte är delaktiga. För att säkra en 
svensk linje som innebär fortsatt hårt arbete för att begränsa hotet från kärnvapnen behövs 
realism, inte plakat’’ (Riksdagen 3, 2019, 01:02:48). Alla allianspartiernas riksdagsledamöter 
driver samma linje om det, även Centerpartiet som sedan tidigare förespråkade avrustning av 
kärnvapen.  
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet innehar fortfarande interdependens som 
normative policy core belief där svensk säkerhet sker genom relationer och inte militära 
medel. Utrikesminister Margot Wallström (S) förklarar hur den svenska säkerheten ligger 
med andras: ‘’Vår säkerhet är beroende av att den europeiska säkerhetsordningen respekteras, 
och vi ska verka genom EU samt i OSSE och Europarådet för att upprätthålla den’’ 
(Riksdagen 3, 2019, 00:08:05). Sverigedemokraterna argumenterar inte på likadant sätt som 
de andra partierna som innehar interdependens som normative policy core belief då de är mer 
kritiska mot NATO och har haft ett större fokus på Norden ( däremot börjar de andra 
riksdagspartierna också lyfta upp Norden på senare tid). Men likt de andra riksdagspartierna 
finner Sverigedemokraterna den militära alliansfriheten essentiell. Även om EU inte lyfts upp 
som ett verktyg för att förbättra relationer mellan stater avser Sverigedemokraterna att 
avveckla säkerhetshoten genom att inte delta i en av de större militärallianserna. Björn Söder 
(SD) säger: ‘’Vi sverigedemokrater svarar med att vi i stället borde fördjupa samarbetet med 
Finland ännu mer. Vi borde ingå i ett försvarsförbund med Finland och samtidigt kraftigt öka 
den svenska försvarsförmågan. Detta skulle höja tröskeleffekterna och göra det mycket 
svårare för en angripare att angripa våra båda länder. Genom detta skulle vi också bibehålla 
vår neutralitet i förhållande till de stora militärallianserna. Samtidigt skulle det också verka 
för en avspänning i vår del av Europa’’ (Riksdagen 3, 2019, 04:09:00). 
 
I vilken omfattning är Sveriges säkerhet hotad? 
Alla partier, förutom Socialdemokraterna finner i denna debatt Sveriges säkerhet väldigt 
hotad. Liberalerna är tydliga med vart hotet ligger. Fredrik Malm (L) säger: ’’Vi ser i dag hur 
säkerhetsstrukturerna i Europa undermineras och utmanas av det ryska agerandet’’ 
(Riksdagen 3, 2019, 01:54:43). Vänsterpartiet däremot lyfter hotet världssamfundet står inför. 
Håkan Svenneling (V) säger: ’’Världen står inför ett avgörande val. Antingen ser vi 
tillsammans till att göra världen säkrare genom en gemensam nedrustning av kärnvapen - det 
enda massförstörelsevapnet som kan förgöra hela mänskligheten - eller så låter vi 
vapenmakterna fortsätta att utveckla sina kärnvapen och göra världen alltmer osäker’’ 
(Riksdagen 3, 2019, 00:39:48). Även här innehar Socialdemokraterna ett mer hoppfullt 
perspektiv på säkerhetssituationen fast de också delar andra partiers hotbild. Kenneth G 
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Forslund (S) säger: ‘’Vanligtvis brukar jag i olika utrikespolitiska sammanhang här i 
kammaren och på andra ställen framhålla att totalt sett blir världen sakta bättre ... Detta är 
viktigt att komma ihåg när vi dagligen möts av relevanta och viktiga beskrivningar av krigets 
fasor och annat elände som också finns i världen’’ (Riksdagen 3, 2019, 03:52:11). Forslund 
lyfter fortfarande upp problemen Sverige bemöter: ‘’Tyvärr är det så att samtidigt som 
världen totalt sett blir bättre ökar de säkerhetspolitiska spänningarna i dagsläget’’ (Riksdagen 
3, 2019, 03:53:05). 
 
Hur ser hotet mot den svenska säkerheten ut (vad/vem orsakar problemet)?  
Alla partier är eniga om Ryssland som ett säkerhetshot, det som skiljer sig främst är vilket 
perspektiv det behandlas i. Allianspartierna pekar ut direkta hot vilket Pål Jonson (M) 
berättar: ‘’Alla dessa faktorer i den ryska utrikespolitiken får genomgripande konsekvenser 
för Europas och Sveriges säkerhet. Och det finns i dag inga tecken på att Rysslands 
konfrontationspolitik gentemot väst kommer att avta i vare sig styrka eller omfattning inom 
överskådlig tid. Av detta behöver vi ta intryck och dra nya säkerhetspolitiska slutsatser’’ 
(Riksdagen 3, 2019, 05:13:30). Allianspartierna lyfter också upp andra säkerhetshot men det 
varierar beroende på vad som är partiernas övriga intressen och lyfts inte upp lika mycket 
som Ryssland.  
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är också eniga om 
Rysslands hot men partierna hanterar detta annorlunda. Håkan Svenneling (V) förklarar 
Rysslands hot men även USAs hot mot Sverige: ‘’I Ryssland ser vi hur president Putin 
utvecklas i alltmer auktoritär riktning. Oppositionen förtrycks och fängslas … I och med 
Trumps twittrande har vi fått en ledare som skapar oro och konflikt och som sprider hatisk 
retorik. Attackerna på aborträtten varvas med krigsretorik och avsteg från multilaterala 
samarbeten. Trump försöker förändra USA:s roll i världen. Samtidigt förändrar han synen på 
vilket ledarskap som premieras. I Trumps värld är det den starka auktoritära ledaren som är 
bäst i såväl demokratier som diktaturer’’ (Riksdagen 3, 2019, 02:20:28). 
 
Inställning till Sveriges medverkan i militära allianser (ses som ett hot mot, eller medel för, 
svensk säkerhet)? 
Allianspartierna är för medverkan i militära allianser och ser det som ett kriterium för svensk 
säkerhet. Kerstin Lundgren (C) förklarar hur hon tänker: ‘’Sverige ska undanröja hot 
tillsammans med andra. Hoten kan se olika ut men är ytterst militära. Det är lätt att inse att 
ensam inte är stark. Sverige ska inte vara en gråzon mellan Natovännerna och Ryssland. I dag 
är det Putins Ryssland som den svenska militära alliansfriheten tjänar väl. Den bjudningen 
måste upphöra. Tillsammans med våra vänner måste vi bygga säkerhet syftande till att 
avhålla Ryssland både från hot och militära angrepp’’ (Riksdagen 3, 2019, 02:00:57).  
 
Miljöpartiet är det enda partiet som är tydligt mot militära allianser. Janine Alm Ericson (MP) 
förklarar hotet Ryssland gör men också konsekvenserna av stormakternas illvilja till 
avrustning: ‘’Runt om i världen rustas arméer upp, och kärnvapenavtal som reglerar USA:s 
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och Rysslands nedrustning sägs upp. Miljöpartiet har alltid arbetat och kommer alltid att 
arbeta för nedrustning och för en värld helt fri från kärnvapen’’ (Riksdagen, 2019, 03:35:04). 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna behandlar idén om medverkan i 
militära allianser i något mån. Markus Wiechel (SD) förklarar deras hållning: ‘’Vi har gärna 
goda relationer till Nato. Vi vill se ett utvecklat samarbete under förutsättning att Sverige kan 
bevara sin alliansfrihet. Vi ser inte Nato som en garant för vår säkerhet’’ (Riksdagen 3, 2019, 
01:49:55). Utöver detta nämner han Sveriges försvar och Finland allians som ett bättre 
alternativ. Socialdemokraterna börjar också värna relationer med Finland. Håkan Svenneling 
(V) förklarar sin syn där han menar mer fokus bör ligga på Norden: ‘’Samtidigt är samarbetet 
i vårt närområde Norden viktigare än på länge. I en orolig värld ska man hålla sina vänner 
nära. Trots att högerpopulistiska partier har kommit till makten i flera av våra grannländer 
finns en grundläggande värderingsgemenskap och säkerhetspolitiska intressen som är viktiga 
att värna’’ (Riksdagen 3, 2019, 02:23:40). 
 
Stöd för, eller avstånd mot, svensk medlemskap i NATO? 
Allianspartierna är fortfarande eniga om ett Natomedlemskap. Lars Adaktusson (KD) 
förklarar detta tydligt ‘’På det säkerhetspolitiska området driver Kristdemokraterna 
tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna ett svenskt Natomedlemskap. 
Anledningen är en insikt om att få länder i dag klarar sig på egen hand när det gäller att 
försvara sig. För att bygga säkerhet krävs det samarbete och samverkan på olika sätt’’ 
(Riksdagen 3, 2019, 01:48:55). Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna är däremot eniga mot ett Natomedlemskap. Utrikesminister Margot 
Wallström (S) gör detta tydligt i utrikesdeklarationen: ‘’ Sveriges säkerhetspolitiska linje 
ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra 
Europa. Den förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i 
kombination med fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, och en trovärdig 
nationell försvarsförmåga’’ (Riksdagen 3, 2019, 00:07:15). 
 
Tabell utrikespolitisk debatt 2019 

 Normativ Hotbild Orsak Militärallian
s 

NATO 

Moderaterna Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Ryssland och 
Kina 

För militär 
allians 

För 
Natomedlem
skap 

Centerpartiet Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Ryssland För militär 
allians 

För 
Natomedlem
skap 

Liberalerna Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Ryssland För militär 
allians 

För 
Natomedlem
skap 
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Kristdemokr
aterna 

Säkerhetsdil
emma 

Stort hot Ryssland För militär 
allians 

För 
Natomedlem
skap 

Sverigedemo
kraterna 

Interdepende
ns 

Stort hot Ryssland  För militär 
allians 

Mot 
Natomedlem
skap 

Socialdemok
raterna 

Interdepende
ns 

Mindre hot Ryssland, 
klimat, 
terrorism 

För militär 
allians 

Mot 
Natomedlem
skap 

Miljöpartiet Interdepende
ns 

Stort hot Klimatet, 
Autokrati, 
kärnvapen 

Mot militär 
allians 

Mot 
Natomedlem
skap 

Vänsterparti
et 

Interdepende
ns 

Stort hot Ryssland, 
USA och 
kärnvapen 

För militär 
allians 

Mot 
Natomedlem
skap 

 
Tabell utrikespolitisk debatt 2019 visar att det fortfarande är jämnt mellan de två olika 
normative policy core beliefs men hur riksdagspartier som innehar interdependens som 
normative policy core belief börjar ändra sin attityd mot militära medel. Härefter tillkommer 
slutsatser och diskussion av resultaten. 

Slutsatser 
Studiens problemformulering var att förklara varför inte ett Natomedlemskap har mött någon 
framgång i svensk säkerhetspolitik. Syftet med studien var att förklara riksdagspartiernas 
inställning mot Natomedlemskap genom att kartlägga deras beliefs och kategorisera dem till 
advocacy coalitions. Följande frågor avsåg studien att besvara: Vilka advocacy coalitions kan 
urskiljas inom säkerhetspolitiken, specifikt angående Natomedlemskap? Vilka övertygelser 
(policy core beliefs) håller dessa advocacy coalitions samman? Vilka förändringar över tid, i 
advocacy coalitions och beliefs, har skett? Två tydliga advocacy coalitions har studien 
beskrivit varav dessa benämns som Säkerhetsdilemma och Interdependens. Studien har 
förklarat sedan tidigare att dessa advocacy coalitions har urskiljts genom deras normative 
policy core belief. Dessa advocacy coalitions kommer förklaras och även förändringar som 
kan ses inom dem över tid kommer redovisas under respektive koalition tabell för respektive 
utrikespolitisk debatt. 
 
Koalition tabell utrikespolitisk debatt 2010 

Säkerhetsdilemma Interdependens 

Folkpartiet, Moderaterna Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Centerpartiet, 
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Kristdemokraterna, 
Vänsterpartiet 

 
Det enda partiet som redovisar idéer i linje med säkerhetsdilemmat vid utrikespolitiska 
debatten 2010 är Folkpartiet och Moderaterna. Folkpartiet och Moderaterna värnar för militär 
upprustning och har som avsikt att försöka utjämna maktbalanserna genom att ta ställning för 
Natomedlemskap mot hot från totalitära stater som Ryssland, Kina och annan totalitarism 
(Moderaterna uttrycker inte deras ställning för Natomedlemskap specifikt men värnar om att 
förbättra deras relation med NATO). De partier som var mot Natomedlemskap var tydligast 
med det år 2010 då inte bara de rödgröna utan även Centerpartiet och Kristdemokraterna såg 
bästa vägen till Sveriges säkerhet var genom diplomati och fredliga relationer med andra 
stater, vilket inte ansågs vara förenligt med ett Natomedlemskap. Vanligt återkommande 
perspektiv bland interdependens koalitionen är att hotet mot den svenska säkerheten förekom 
inte direkt mot Sverige utan världssamfundet. Världen anses inte vara säker förrän klimatet 
hanteras, kärnvapen är avvecklade och allas mänskliga rättigheter uppehålls. 
 
Koalition tabell utrikespolitisk debatt 2015 

Säkerhetsdilemma Interdependens 

Moderaterna, Centerpartiet, 
Folkpartiet, 
Kristdemokraterna  

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna 
 

 
Vid utrikespolitisk debatt 2015 blev det tydligare att NATOs närvaro har fått en viktigare 
roll. En transatlantisk länk som inte bara bevarar den svenska säkerheten utan även den 
Europeiska säkerheten, ansågs givet bland allianspartierna (M, C, FP och KD). 
Allianspartierna var tydliga om Ryssland som det främsta hotet och sedan fanns det vissa 
diverse hotbilder som andra autokratier, extremism eller till viss del klimat. 
Socialdemokraterna är positiva till Sveriges relation med NATO men behåller fortfarande en 
stark syn för militär alliansfrihet. Det är främst Miljöpartiet och Vänsterpartiet som 
fortfarande finner militära allianser ett hot för säkerheten, då världen redan präglas av våld 
och behöver inte mer av det. Sverigedemokraterna höll sig skeptiska mot NATO men är 
intresserade att öka potentiella militära samarbeten med Finland. Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet för fortfarande en dialog om problem utöver Ryssland. 
Ryssland lyfts upp men även andra faror som klimatfrågan och andra MR-kränkningar. 
Sverigedemokraterna lyfter också upp specifika problem, som mångfald och återvändandet av 
terrorister. Till skillnad från andra partier försöker Sverigedemokraterna värna om relationer i 
Norden för att bevara Sveriges säkerhet och därför resonerar studien att de passar bäst inom 
interdependens koalitionen.  
 
Koalition tabell utrikespolitisk debatt 2019 
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Säkerhetsdilemma Interdependens 

Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna, 
Kristdemokraterna  

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna 

 
Utrikespolitisk debatt 2019 finner sig lik angående normative policy core beliefs men en 
annan hållning om militära allianser. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna är fortfarande eniga om relevansen att få ett Natomedlemskap. I ramen för 
debatten är det främst Miljöpartiet som är mot militära allianser som ett medel för säkerhet 
och förespråkar nedrustning för att bevara relationer och säkerheten i Sverige. Vänsterpartiet 
delar denna uppfattning men har också adopterat ett intresse att öka militära samarbeten i 
Norden. Socialdemokraterna har förespråkat något liknande en längre tid samtidigt som de 
vill bevara den svenska militära alliansfriheten och bevara någon länk med NATO. 
Socialdemokraterna vill fortfarande bevara ett tätt partnerskap med NATO utan att bli 
fullvärdiga medlemmar. Sverigedemokraterna innehar en liknande ställning som 
Socialdemokraterna i säkerhetspolitiken men lägger inte lika stort fokus på internationella 
relationer och avrustning, men sorteras ändå in i interdependens koalitionen. 

Diskussion 

Det förekommer vissa tydliga skillnader mellan och inom advocacy coalitions samtidigt som 
vissa beliefs överlever i koalitionerna genom tid. Advocacy coalitions urskiljs främst genom 
deras normative policy core belief. Koalitionen för säkerhetsdilemmat avser att öka svensk 
säkerhet via militära medel och att jämna ut maktbalansen genom Natomedlemskap. 
Koalitionen för interdependens avser att förebygga konflikter mellan stater genom diplomati 
och ömsesidiga relationer, vilket skulle bevara den svenska säkerheten. Ingen av dessa 
begrepp har använts för att försöka beskriva hur realistiska eller liberalistiska partier är utan 
endast använts för att beskriva partiernas normative policy core belief. Koalitionen för 
säkerhetsdilemmat beskrev alltid hotbilden mot Sverige som stor, vilket koalitionen för 
interdependens också började göra på senare tid. Socialdemokraterna var däremot undantaget 
då de försökte bevara en positivare syn när de tacklade säkerhetshot. Koalitionen för 
säkerhetsdilemmat fokuserar på orsaker till säkerhetshot nära Sverige och som kan tolkas 
vara direkta hot mot Sverige. Koalitionen för interdependens fokuserade istället på orsaker 
till hot mot världssamfundet. Riksdagspartier som är för interdependens resonerar ofta att det 
finns övriga säkerhetsfrågor som NATO inte löser, eller till och med förvärrar. 
Riksdagspartier för säkerhetsdilemmat ser främst NATO som lösningen på säkerhetshot. 

Likheter och skillnader inom eller mellan Advocacy Coalitions 

Tabell utrikespolitisk debatt 2010 visar hur det främst var Moderaterna och Folkpartiet som 
hade en normative policy core belief om säkerhetsdilemmat i deras säkerhetspolitik. Båda 
partierna finner en stor hotbild mot Sverige men orsaken varför varierar. Moderaterna 

25 



26 

identifierar kärnvapen och andra konflikter som påverkar säkerheten av alla demokratier. 
Folkpartiet är istället tydliga om autokratiers existens i sig är ett hot. Båda är för militära 
allianser men ett Natomedlemskap är inte ett klart alternativ för Moderaterna ändå om de 
värnar om Sveriges relation med NATO. Övriga partier delade en uppfattning om samarbete 
mellan andra stater och uppmanade nedrustning. Vänsterpartiet sticker ut i sin retorik då 
avsikten för att förbättra relationer finns där, vilket är varför de tilldelas en interdependens 
normativ policy core belief, men de lyfter inte fram relevansen att göra detta genom någon 
internationell konstellation. Kristdemokraterna, Centerpartiet och de rödgröna 
(Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna) fann ett litet hot mot svensk säkerhet 
och lyfte upp problem för världssamfundet som angrepp mot mänskliga rättigheter, miljö och 
andra mer globala problem. Dessa partier är mot militära allianser och mot ett 
Natomedlemskap. 
 
Tabell utrikespolitisk debatt 2015 visar hur alla allianspartier delar normative policy core 
belief om säkerhetsdilemmat. Alla partier finner även att deras hotbild är stor. Orsaken 
bakom hotbilden är Ryssland men även andra diverse frågor varierar mellan partierna. 
Moderaterna lyfter upp terrorism, Centerpartiet klimatet, Folkpartiet autokratier och 
Kristdemokraterna andra konflikter. Alla partierna enas om Ryssland som det primära hotet 
men ytterligare säkerhetshot varierar efter deras egna politiska syn. Utöver det finner de att 
att militära allianser är viktiga och är för medlemskap i NATO. Inom interdependens 
koalitionen har Socialdemokraterna en mindre hotbild på svensk säkerhet varav 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet finner att hotbilden är stor. Socialdemokraterna försöker lyfta 
upp vad som förbättras i diskussionen och tolkas därför försöka balansera de hot som Sverige 
upplever. Ryssland är ett av säkerhetshoten men även andra frågor prioriteras, som andra 
staters konflikter eller miljö eller icke-militära hot. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser inte 
heller militära allianser som ett redskap för att bevara den svenska säkerheten, till skillnad 
från Socialdemokraterna som värnar deras relation med NATO. Interdependens koalitionen är 
dock eniga mot Natomedlemskap. Sverigedemokraterna tillhör också interdependens 
koalition då de inte värnar militära medel men värnar om den militära alliansfriheten för att 
bevara svensk säkerhet. Däremot har Sverigedemokraterna inte avsikten att undvika 
konflikter genom EU utan prioriterar Norden. Sverigedemokraterna tolkar att Sveriges 
hotbild är stor. Orsaken varför är lik andra partier Ryssland men till skillnad från andra 
partier finner Sverigedemokraterna mångfald och återvändande terrorister som säkerhetshot. 
Partiet är mot Natomedlemskap.  
 
Tabell utrikespolitisk debatt 2019 visar hur allianspartierna fortfarande delar normativ policy 
core belief om säkerhetsdilemma. Dessa partier är överens om att hotbilden är stor och att 
Ryssland är den främsta orsaken varför. Militära allianser anses nödvändiga för att bevara 
säkerheten och ett medlemskap i NATO behövs. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet representerar fortfarande interdependens koalitionen. Socialdemokraterna 
erbjuder fortfarande en positivare bild på världen samtidigt som de berör andra punkter. 
Därför tolkas Socialdemokraterna uppfatta säkerhetshotet som mindre. Vänsterpartiet och 
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Miljöpartiet tillämpar inte en likadan retorik men alla tre partier lyfter upp fler frågor än bara 
Ryssland. Ryssland är ett hot men också kärnvapenfrågor (där USA också är ett hot), 
miljökrisen och autokrati i allmänhet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att 
militära allianser är viktigt för Sveriges säkerhet. Vänsterpartiet har börjat adoptera retoriken 
om nödvändigheten av ett säkrare samarbete i Norden. Ingen av dessa partier har som avsikt 
att följa upp ett medlemskap i NATO. Sverigedemokraterna tillhör interdependens, fast de 
värnar militära medel men värnar fortfarande främst om Sveriges militära alliansfrihet. De ser 
en stor hotbild där Ryssland är främsta hotet men USA tolkas inte heller vara en säker aktör. 
De är också mot ett Natomedlemskap. 
 
De förändringar som har kunnat identifierats över tid är att vid 2010 fanns ett interdependens 
perspektiv som präglade Sveriges politik. Diplomati, avrustning och politik som bygger på 
ömsesidiga relationer förespråkades av flera partier. Däremot med tiden går det att se hur 
politiken förändras med de händelser som sker i Europa. Annekteringen av Krim år 2014 är 
en viktig händelse som kan förklara varför flera riksdagspartier ändrade sin retorik om NATO 
och Ryssland. Sveriges säkerhet tolkas vara väldigt hotad. Ett perspektiv för att utjämna 
maktbalansen anpassas hos flera partier. Antingen är Natomedlemskap det främsta valet för 
svensk säkerhet eller ett nordiskt samarbete. År 2019 börjar flera partier införa militära 
samarbeten i deras retorik under debatten. Det enda partiet som tydligt vill undvika militära 
allianser är Miljöpartiet vilket värnar lösningar som inte styrs av militära medel. 
Avslutningsvis dras slutsatsen att den svenska politiken genom åren har präglats av ett 
växande ställningstagande för försvar, där säkerhetsdilemmat börjat dominera med insikten 
att Sverige behöver finna andra allierade för att möta hot mot Sverige. Diplomati, nedrustning 
och andra icke-militära lösningar är viktiga men har inte ett lika stort värde som militära 
resurser i dagens debatt bland majoriteten av riksdagspartierna.  
 
Varför Sverige inte har blivit medlem i NATO är på grund av att även om politik som bygger 
på interdependens och avveckling istället för militära resurser börjar försvinna finns 
fortfarande perspektivet att Sveriges säkerhet kan bli ännu mer hotad som Natomedlem. En 
äldre traditionell icke-militär säkerhetspolitik har förts i Sverige under en längre period och 
börjar tyna bort i dagens politik men detta betyder inte att alla partier vill söka lösningar i 
NATO. Vissa riksdagspartier föredrar istället ett starkare Norden. För att undvika möjliga 
ökade säkerhets spänningar gentemot Ryssland, som kan medföras av ett Natomedlemskap, 
vill vissa riksdagspartier bevara den svenska militära alliansfriheten. Eftersom USA anses 
som en osäker allierad (där Sverige finner sig kritisk mot USAs inrikespolitik), värnar flera 
partier (S, SD och möjligen V)  för militära samarbeten i Norden, främst med Finland. 
 
Studien har även bidragit till något teoretisk intressant. Till skillnad från vad Matti och 
Sandström får fram i sina resultat, hur normative policy core beliefs är vad som oftast håller 
ihop advocacy coalitions, kunde studiens resultat visa hur koalitionen för säkerhetsdilemma 
oftast delade även empirical policy core beliefs. Gemensamma empiriska uppfattningar inom 
policy subsystemet kan tolkas binda riksdagspartierna till liknande lösningar och därefter 
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forma en advocacy coalition. Ytterligare studier uppmanas för att tillföra hur relevanta 
empirical policy core beliefs är för strukturen av advocacy coalitions. Även övriga teorier 
inom ACF kan förväntas ha en påverkan inom policy subsystemet. Därför uppmanas vidare 
forskning utifrån övriga teorier i ACF som specifikt yttre eller inre chocker kan förväntas 
påverka riksdagspartiernas ställning i säkerhetspolitiska frågor. Annekteringen av Krim 
ändrade hela debatten om svensk säkerhet, vilket skulle kunna vara en yttre chock som 
påverkade politiken, vilket blir relevant att följa upp. 
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