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Abstract 
The purpose of this study is to gain an increased understanding of the Moderate partys’ 

changed attitude towards a Swedish NATO membership. The study will be based on domestic 

and international foreign policy factors which underpin the changing attitude. The most 

suitable choice to fulfill the purpose of this study and answer the research question is to use a 

case study as a method. Initially the reader will be presented with a background of the 

moderate partys history and the perception of a Swedish NATO membership.  
 

The foundation which this study is based and analyzed on is the Swedish Foreign Declaration 

of the following years 2005, 2007, 2014 and 2015. Reports of the public opinion and the 

moderate voters attitude towards a membership is used as well. Previous research will be 

presented in order to gain a deeper understanding of politics policy change.  
 

Results and analysis shows that the moderate partys´ political changing attitude is partly due 

to a more alter worldview with increased threats and disorder in our vicinity. Other results 

indicate an increasing support from both public opinion and the moderate voters but also from 

the Alliance parties. These results can give a deeper understanding why the moderate party 

have chosen to take action and unanimous want Sweden to apply for membership in NATO. 
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1. Inledning  
 
”Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Detta står inte i motsättning till ökat 

samarbete med andra länder – tvärtom. Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt och 

mycket på säkerhet i samverkan. Förmågan att kunna ge och ta emot civil och militär 

hjälp är central vid en eventuell kris eller konflikt”. (Nya Moderaternas partiprogram).  

 

I Moderaternas partiprogram står det att samarbetet med Nato är avgörande för att skapa 

stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde. Ett samarbete kan dock inte ersätta ett fullt 

medlemskap och därför behöver Sverige en färdplan för att gå med i Nato menar 

Moderaterna. Som medlem i Nato skulle Sveriges försvarsförmåga stärkas (Ibid).  

Behovet och viljan av internationellt samarbete där säkerhet byggs i samverkan med andra, 

har successivt fått en allt mer tydlig plats i den officiella beskrivningen av Sveriges utrikes-

och säkerhetspolitik (SOU 2016:57). Samtidigt består den svenska militära alliansfriheten 

som innebär att Sverige inte åtar sig ömsesidiga försvarsförpliktelser i förhållande till andra 

länder (Ibid). Försvarsberedningen konstaterade 2014 att Sverige inte kan eller vill isolera sig 

från omvärlden och att säkerhet byggs på solidariskt samarbete med andra länder och 

organisationer (SOU 2016:57). Försvarsberedningen fastställde också att ”den ryska 

aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim 2014 utgör den största 

utmaningen mot europeiska säkerhetsordningen som etablerades för ett kvarts sekel sedan” 

(SOU 2016:57). Beredningen drog därmed slutsatsen att Sveriges syn på Rysslands politiska 

institutioner måste ändras och det måste även uppfattningen om den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i vår del av Europa (Ibid). Den negativa utvecklingen som sker i vårt närområde 

påverkar inte bara säkerhetsordningen i Europa utan också Sveriges i egen säkerhet.  

 Sveriges nationella militära förmåga presenteras i SOU:s utredning Säkerhet i ny tid från 

2016 där man beskrev den svenska försvarsmaktens volym som ”drastiskt reducerad” sedan 

1990-talet (SOU 2016:57). Bland annat så minskades de mer kvalificerade förbanden med 

90% och de territorialförbanden upphörde helt (Ibid). År 2015 kom regeringen Reinfeldt med 

ett trendbrott där den svenska militära styrkan skulle gå från ett internationellt insatsförsvar 

till ett nationellt. Det viktigaste var att öka den operativa förmågan. SOU:s utredning påpekar 

dock att det finns vissa brister i försvarsbeslutet och ett problem är uthålligheten i förbanden. 

Vidare menar utredningen att ”det är i denna del svårt för utredningen att dra någon annan 
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slutsats än att Sverige – liksom övriga europeiska länder – är beroende av stöd från andra 

stater och organisationer för att i ett krisfall kunna hävda sin suveränitet (SOU 2016:57).  

Upprepade gånger har det konstaterats att Sveriges säkerhet stärks i samarbete med andra 

länder och organisationer. Förutom ett medlemskap i EU har Sverige ett nära samarbete med 

Nato ibland annat Partnerskap för fred (PfP). Detta samarbete har med åren fördjupats och 

utvecklats men steget till ett fullt Nato-medlemskap har inte tagits.  

Moderaterna har från och till förespråkat ett svenskt Nato-medlemskap med det är först nu 

som de, tillsammans med partierna i Alliansen, valt att driva frågan fullt ut och ansöka om ett 

medlemskap. Den här uppsatsen kommer således att försöka nå en fördjupad förståelse till 

Moderaternas förändrade hållning i frågan.   

1.2 Syfte  

Syftet med min studie är att nå en fördjupad förståelse för Moderata samlingspartiets 

förändrade hållning i frågan om Sverige bör söka medlemskap i Nato. 

1.3 Forskningsfrågor  

Hur bidrar, 1) inrikespolitiska faktorer respektive, 2) utrikespolitiska faktorer, till en 

fördjupad förståelse av Moderaternas förändrade partipolitiska hållning? 

1.4 Avgränsningar 

På grund av den begränsade tidsramen som studien befunnit sig inom, har vissa avgränsningar 

implementerats. De utrikesdeklarationer och utrikespolitiska debatterna som ligger till grund 

för studien har valts ut på grund av att de årtalen är mest intressant att titta på. Det är givetvis 

intressant att undersöka och studera alla utrikesdeklarationer och utrikespolitiska debatter men 

det var nödvändigt att sätta en gräns för att kunna genomföra studien under den tidsgräns som 

fanns. Vidare kommer inte heller det finnas någon punkt angående beslutsfattarnas roll i 

undersökningen vilket är av vikt att poängtera eftersom ett parti som ändrar hållning i en 

politisk fråga, ofta tenderar att göra det på grund av att partiledaren ändrar målsättning. Denna 

punkt är på så vis ett förslag till att utveckla studiens forskningsområde ytterligare, men 

eftersom det fanns en så pass begränsad tidsram lämnas det vidare till framtida studier. 
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1.5 Disposition  

Inledande kapitel ger en introduktion till studiens ämne och problemformulering, syfte samt 

forskningsfrågor. Följande kapitel ger en bakgrundsbild av ämnesområdet. Vidare i 

nästkommande kapitel presenteras det metodologiska tillvägagångssätt och det material som 

ligger till grund för den här studien samt ett förslag till en alternativ metod. I detta kapitel 

kommer också tidigare forskning att redovisas. I kapitel fyra kommer studiens teori och den 

teoretiska referensramen att introduceras för läsaren som sedan löper vidare till resultat och 

analys. Dessa två kommer att redovisas och presenteras i två skilda kapitel. Avslutningsvis 

presenteras studiens slutsats och förslag till vidare forskning.  
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2. Bakgrund 

Moderaternas förhållande till ett Nato-medlemskap över tid 

Försvarsalliansen North Atlantic Treaty Organization, förkortat NATO, grundades år 1949 

efter andra världskrigets slut. Syftet med organisationen var att tillsammans med länder på 

båda sidorna av Atlanten skapa en säkerhetspolitisk allians där medlemsländerna gemensamt 

tog fram och utvecklade krishanteringsinsatser men också internationella fredsfrämjande 

insatser (MSB:s hemsida Säkerhetspolitik). Bland de första länderna som var med och 

grundade Nato fanns, förutom USA, Belgien, Frankrike, Norge, Danmark, Island, Italien, 

Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och Kanada (Ibid). Grunden för Nato 

var från början ett avtal mellan Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien samt Frankrike 

och Belgien som handlade om ett kollektivt försvar sinsemellan. Den grunden finns 

fortfarande kvar och återfinns i organisationens fördrag ”Artikel 5” som handlar om att “ett 

angrepp mot ett Natoland är ett angrepp mot Nato” (MSB:s hemsida Säkerhetspolitik).  
 

Sveriges förhållande till Nato har sedan organisationen grundades varit positiv men 

återhållsam. Ett inträde i Nato skulle bryta mot det svenska ”alliansfrihet i fred och syftande 

till neutralitet i krig-mottot”. Moderaterna har sedan Nato grundades haft en positiv syn på 

försvarsalliansen och redan under 1950-talet försökte Jarl Hjalmarson, Moderaternas 

partiledare mellan år 1950-1961, att knyta banden med Nato och våra skandinaviska grannar 

(Dahl, 2014 s. 98). 

 

År 1994 anmälde sig Sverige, tillsammans med Finland, till Natos partnerskap för fred (PfP) 

(Dahl, 2014 s. 100). Samma år skedde en folkomröstning om EU-medlemskap och 1995 blev 

Sverige officiellt medlem i den Europeiska unionen. Enligt Dahl (2014) var det meningen att 

Moderaterna skulle fortsätta sin Nato-kampanj efter omröstningen av ett EU-medlemskap 

eftersom de nu menade att Sverige började lämna sin “alliansfrihet” bakom sig men den 

planen blev aldrig verklighet i och med att det skedde ett regeringsskifte hösten 1994, och 

diskussionen om ett Nato-medlemskaps sköts på framtiden.   
 

När Bo Lundgren fem år senare blev Moderaternas nye partiledare fick Natofrågan ny fart 

igen. Han var rak och klar i sitt argument och menar att “det är stor risk för att Sverige 

marginaliseras och förlorar inflytande” om man inte tar diskussionen på allvar och siktar på 

ett medlemskap (Dahl, 2014 s.107). Det som krävdes nu, menade han, var en aktiv 

opinionsbildning.   
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Det som Jarl Hjalmarson, Carl Bildt och Bo Lundgren hade gemensamt, förutom att driva 

Nato-frågan, var att alla tre var verksamma i en tid då det svenska säkerhetspolitiska läget inte 

var direkt stabilt. Hjalmarson som hade kalla kriget i färskt minne, Bildt med Balkan och 

Lundgren med 11 september-attacken hade alla en orsak till att vilja stärka det svenska 

försvaret och skapa en allians tillsammans med andra länder i närområdet. Bo Lundgren var 

dock den första partiledaren som drev Nato-frågan mer offensivt än tidigare. Anledningen kan 

dels ha med inrikespolitiska faktorer att göra, som att det till exempel var valår, men också 

som nämnt tidigare att det fanns utrikespolitiska faktorer i form av internationell utveckling 

och en fortsatt osäkerhet kring de baltiska staterna (Dahl, 2014 s.108).  
 

När Fredrik Reinfeldt tillträdde som Moderaternas nye partiledare år 2003 ville han 

tillsammans med partiet driva Nato-frågan framåt. Dock, en kort tid senare, redogjorde 

Reinfeldt att Nato-frågan skulle skjutas upp på framtiden och att den skulle läggas fram 

tillsammans med Finland. Under 2007 valde partiet, som bytt namn till Nya moderaterna, 

tillsammans med Alliansregering att placera Sverige så nära Nato som det var möjligt utan ett 

medlemskap. Dock fick detta stor kritik på många håll. I ett uttalande från Nato:s dåvarande 

generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen, vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 

2013, menade han att det inte uppskattas av andra medlemsländer att vara “nästan-medlem” i 

Nato. Antingen så är Sverige med eller inte, eftersom ett land inte kan stå utanför 

organisationen och samtidigt förvänta sig att få Natos militära stöd om Sverige skulle bli 

attackerat (Dahl, 2014 s.113). Även Överbefälhavare (ÖB) Sverker Göranson gjorde ett 

uttalande år 2013 angående Sveriges utanförskap och det allvarliga läget i världen men också 

hans varningar om att det svenska försvaret enbart skulle klara att försvar en del av Sverige 

under en vecka för att poängtera vikten av ett svenskt Nato-medlemskap (Ibid).   
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3. Metod och material 
Som metod till den här studien har jag valt att använda mig av en fallstudie som 

forskningsdesign. Fallstudier syftar till att undersöka en specifik företeelse som till exempel 

en händelse, en person eller ett skeende (Merriam 1994, s. 24). Med hjälp av en fallstudie kan 

man identifiera ett avgränsat system som ligger till fokus för undersökningen (Ibid). Det 

avgränsade systemet väljs ut eftersom det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon 

form av hypotes. I mitt fall handlar det om att undersöka Moderaternas förändrade hållning 

till ett Nato-medlemskap vilket syftar till en specifik företeelse, alltså en förändrad 

partipolitisk hållning. Fallstudier syftar till att gå ner ”på djupet” och identifiera själva 

forskningsproblemet och det känns därför naturligt att använda som metod till min studie.  

 

Jag har valt att göra en traditionell fallstudie vilket innebär att jag använt mig av flera 

analysenheter i en och samma kontext (Esaiasson et al, 2012 s.109). Analysenheterna i den 

här studien utgörs av de utvalda årtalen, 2005 när Fredrik Reinfeldt blev partiledare till 2007 

då han blev statsminister och vidare till 2014 och 2015 då det var partiledarbyte och 

regeringsskifte (Ibid). Kontexten blir vidare Moderaternas förändrade partipolitiska hållning 

till ett Nato-medlemskap. Genom att jämföra dessa analysenheter och sedan tillämpa teorin, 

inrikes- och utrikespolitiska faktorer, kan man försöka nå en fördjupad förståelse för partiets 

förändrade hållning (Esaiasson et al, 2012 s.109).   

 

Det finns olika sätt att tillämpa teori på en fallstudie men det som känns mest passade på min 

uppsats är ett teoriprövande tillvägagångssätt. Med hjälp av min teori om inrikes- och 

utrikespolitiska faktorer i form av opinionen, allianspartierna och utrikespolitiska mål samt en 

förändrad omvärldsbild, kan man försöka nå en fördjupad förståelse till Moderaternas 

förändrade partipolitiska hållning. Tanken är alltså inte, som i de flesta kvalitativa fallstudier, 

att utveckla en ny teori (Merriam 1994 s.70). Teorin kommer att operationaliseras genom att 

dela upp inrikes- och utrikespolitiska faktorer i underkategorier. Det vill säga Opinionen, 

Allianspartierna, Utrikespolitiska mål och förändrad omvärldsbild. Dessa kommer att 

redovisas vidare i teorikapitlet. Det empiriska materialet i form av utrikesdeklarationerna från 

utvalda årtal samt de följande utrikespolitiska debatterna kommer att redovisas i kapitel 5. I 

analysen kommer jag att gå igenom de inrikes- och utrikespolitiska faktorerna och utifrån 

resultatet försöka nå någon form av djupare förståelse till varför moderaterna valde att ändra 

hållning i frågan om Sverige bör söka medlemskap i Nato.		
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3.1 Alternativ metod 

Å andra sidan finns det nackdelar med att använda en fallstudie som metod i sitt 

forskningsarbete. I vissa fall kan det vara svårt att fastställa fallets gränser på ett enkelt och 

smidigt sätt. Det är lätt att driva iväg och att forskningsarbete blir alldeles för omfattande för 

att läsaren ska kunna hänga med och uppfatta den röda tråden. Det är därför viktigt att tidigt 

bestämmer sig för vilka källor som ska ingå alternativt inte ingå i studien (Denscombe, 2016 

s. 105). Ett alternativ till val av metod skulle kunna vara en kvalitativ jämförande analys där 

studien endast riktar in sig på två tidpunkter i Moderaternas partiprogram som det skulle 

kunna vara störst skillnad i hur partiet ser på ett Nato-medlemskap. Till exempel genom att 

jämföra partiet vid två olika tillfällen med två olika partiledare.  

 

Ett annat alternativ på metod som skulle kunna användas till den här studien är en process-

spårande fallstudie. En process-spårande fallstudie syftar till att kartlägga händelser till 

exempel mellan årtal. Eftersom min studie undersöker händelser mellan 2005, 2007, 2014 och 

2015 skulle en process-spårande fallstudie kunna tillämpas. Skillnaden mellan en fallstudie 

och en process-spårande fallstudie är att det är processen och inte själva utfallet som är målet 

med studien. Syftet med process-spårning är alltså att hitta och bekräfta de kausala 

mekanismer som binder samman orsaker med utfallet (Esaiasson m.fl. 2012 s.129).  

3.2 Material  

För att kunna nå en fördjupad förståelse till Moderaternas förändrade hållning till ett Nato-

medlemskap, och genom att utgå från inrikes-och utrikespolitiska faktorer, känns det naturligt 

att titta på Utrikesdeklarationen och den utrikespolitiska debatten. Varje år tillkommer en ny 

deklaration som presenteras i den utrikespolitiska debatten av utrikesministern. 

Utrikesdeklarationen är en redogörelse av visioner för Sveriges arbeten i världen 

(Regeringens hemsida). Jag har valt att använda mig av utrikesdeklarationerna och 

utrikespolitiska debatterna från år 2005, 2007, 2014 och 2014. Den avgränsning som gjorts i 

valet av material och de olika årtalen baseras på när moderaterna har suttit i regeringsställning 

men också för tiden innan de fick bilda regering samt efter valförlusten. Det är också viktigt 

att poängtera att valet för tidpunkt som materialet har hämtats från grundar sig i andra 

omständigheter som till exempel byte av partiledare. Eftersom varje parti presenterar sin åsikt 

i olika utrikespolitiska frågor känns det som ett naturligt val av material för att kunna besvara 

forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte.  
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Inom den inrikespolitiska ramen av faktorer som kan ha påverkat Moderaternas förändrade 

hållning till ett Nato-medlemskap finns opinionen och de Moderata väljarna. Det material 

som använts för att kunna besvara den forskningsfrågan är opinionsundersökningar från MSB 

och Ipsos. MSB och Ipsos ger ut varje år en redovisning av vad det svenska folket anser i 

olika inrikes- och utrikespolitiska frågor. En återkommande frågan är om svenskarna tycker 

att Sverige ska söka medlemskap i Nato. Opinionsundersökningarna redogör också för vilket 

parti som respondenterna sympatiserar med. Jag har också i vissa fall valt att titta på några 

opinionsundersökningar som SOM-institutet gett ut för att kunna komplettera det tidigare 

använda materialet. Förutom att använda mig av MSB:s och SOM institutets 

opinionsundersökning har jag också valt att tittat på Ipsos opinionsundersökningar som gjorts 

under år 2014 och 2015. På Ipsos hemsida kan man läsa att de vill leverera information och 

analyser för att göra en komplex värld enklare att förstå (Ipsos 2017). De gör med andra ord 

undersökningar på uppdrag av kunder och i de opinionsundersökningar som jag valt att 

använda är på uppdrag av Dagens nyheter (Ibid).  

3.3 Tidigare forskning  

I boken Role Theory in International Relations har Marijke Breuning författat ett kapitel som 

handlar om utrikespolitisk förändring som sker inom en stat. Med hjälp av tidigare forskning 

försöker hon förklara vad som kan ligga bakom att en stat förändrar sin utrikespolitiska 

inriktning. I ett försök att förklara utrikespolitisk beteendeförändring, menar Breuning, är det 

mest trolig att det sker när tre stycken olika faktorer sammanfaller; 

·      När det sker en förändring i de grundläggande strukturella förhållandena. 

·      I roll av strategiskt ledarskap och 

·      I en kris av något slag. 

För att förtydliga kan ett exempel från 2:a världskriget skildras, då både Tyskland och Japan 

lyckades att genomföra en radikal utrikespolitisk förändrad inriktning som innebar en 

förändring i staternas övergripande inriktning i internationella frågor (Breuning, M. 2012). 

Den rationella omorienteringen av utrikespolitik innefattar också förändring i form av 

reglering, problem och mål. 
 

Vissa författare, menar Breuning, argumenterar för att utrikespolitiksförändring sker i 

samband med att det internationella systemet förändras. Andra menar att den största 

bakomliggande orsaken till att en stats utrikespolitik förändras beror på inrikespolitiska 

faktorer (Breuning, M. 2012). Det finns förstås en tredje inriktning inom fenomenet som 
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betonar beslutsfattarnas roll i det hela samt den beslutande processen som en orsak till 

utrikespolitisk förändring (Ibid). Vidare kan dock understrykas att även om beslutsfattarnas 

roll har stor inverkan på utrikespolitisk förändring så hindrar det inte att utrikes- och 

inrikespolitiska faktorer också kan vara orsak. Med andra ord så finns det oftast fler faktorer 

som spelar in (Breuning, M. 2012). En hypotes är att det mest förekommande är att det sker 

gradvis, på grund av att stater vanligtvis inte brukar frångå sin politiska ställning så direkt. 

Dock kan en hastig förändring ske inom en stat som genomgår en inre omvälvning eller en 

stats som är relativt ny (Breuning, M. 2012). Breuning förklarar vidare att de flesta forskare 

dock är överens om att både inrikes- och utrikespolitisk förändring sker med hänsyn till fler 

olika omständigheter och att det behövs mer empiriska undersökningar för att kunna avgör 

vilka omständigheter som ligger bakom en sådan förändring (Breuning, M. 2012). 

 

Nils Andrén diskuterar också begreppet förändring i sin bok Säkerhetspolitik; analyser och 

tillämpningar (Andrén, 2002). Under rubriken Förändringspolitik förklarar Andrén att många 

länder, både stora och små, fattiga och rika kan kräva förändring i den rådande situationen. 

Ibland kan förändringen vara så pass stor att den inte går att genomföra med fredliga medel. 

Historiska exempel är de reformer som Hitler införde i Tyskland och även imperialismen i 

Japan (Andrén, 2002). Även Sovjetunionen förändrade deras utrikes- och säkerhetspolitik 

efter andra världskriget och valde att utveckla ett slags rum eller skyddszon mellan sig och 

väst. Sovjet försökte, i och med Warszawapakten, ta avstånd till västvärlden som ansågs som 

kommunistfientligt. 

 

Genom att ta ner diskussionen till en lägre nivå, från statnivå till partinivå och genom att titta 

på ett partis förändrade hållning i en fråga går det att använda sig av tidigare resonemang. Att 

tillämpa en teori på det studerade fenomenet bidrar till en förenkling där forskaren vill påvisa 

vad som det mest väsentliga i det område som ska undersökas. Det som är viktigt att 

förtydliga i den teoretiska ansatsen är relationen mellan empiri och teori. Genom att titta på de 

inrikes-och utrikespolitiska faktorerna ska man kunna nå en fördjupad förståelse till 

Moderaternas förändrade partipolitiska hållning i Nato-frågan. 
 

I Jacob Gustavssons avhandling The politics of foreign Policy change (1998) kan man läsa om 

Sveriges förändrade hållning till ett EU-medlemskap under 1990-talet (Gustavsson 1998). 

Gustavsson går in på detaljer som kan ligga till grund varför den Socialdemokratiska 
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regeringen och dåvarande statsminister Ingvar Carlsson bortsåg ifrån Sveriges neutralitet och 

alliansfrihet och tog steget mot EU (Ibid). Enligt Gustavsson finns det fyra olika nivåer av 

förändring; (1) anpassningsförändring, (2) programändring, (3) problem/mål ändring och (4) 

internationell orienteringsändring. I fallet med Sveriges förändrade hållning till ett EU-

medlemskap skulle Sverige hamna någonstans i mitten mellan programändring och 

problem/mål ändring menar Gustavsson (Gustavsson 1998).  

”Jag håller med om regeringens omorientering av EU-medlemskap inte passar 

in på den mest blygsamma anpassningsförändring men det passar inte heller 

lätt in i det mest extrema nivån av internationell orienteringsändring. Enligt 

min åsikt bör denna nivå reserveras för möjligheten att det varit ännu större 

förändringar, till exempel ett beslut att inte bara ansluta sig till EU utan också 

till Nato”.   (Gustavsson, J. 1998. The Politics of foreign Policy change. Min 

översättning).  

Gustavssons teori var att det fanns fundamentala strukturella förändringar som var, 

bestämmande för den generella politiska hållningen, avgörande för förändringen. Kalla 

krigets slut gjorde att Sveriges neutralitet blev mindre betydelsefull vilket i sig kan vara en 

förklaring till den förändrade hållningen men eftersom den här typen av förändring inte sker 

speciellt fort och kan ta ett tag att genomföra, menar Gustavsson, fanns det en kombination av 

olika faktorer som ledde till förändringen. Grundläggande strukturella förändringar i form av 

kalla krigets slut, strategiskt politiskt ledarskap med Ingvar Carlsson i täten och förekomsten 

av en krissituation, i detta fall en ekonomisk kris, ledde fram till att Sverige lämnade in sin 

ansökan om EU-medlemskap.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Det som Sharan B Merriam menar i sin bok Fallstudien som forskningsmetod (1994) är att 

den kvalitativa forskningen ska lägga en annan innebörd i begreppen validitet och reliabilitet 

eftersom forskaren utgår ifrån andra antaganden om verkligheten (Merriam, 1994 s.177). 

Statsvetenskapliga studier syftar ofta till att studera verkligheten kan det vara lite luddigt att 

försöka styrka trovärdigheten och tillförlitligheten i en sådan studie eftersom det är upp till 

var och en att utifrån sitt egna perspektiv granska och tolka omgivningen. Det enda som 

forskaren kan göra är att motivera och visa på vilket sätt en själv anser att studien uppfyller 

(eller inte uppfyller) ett godtagbart resultat. Genom att dela upp validitet i intern och extern 
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validitet kan forskaren lättare förklara och övertyga läsaren om att de resultat som en 

kvalitativ fallstudie gett går att lita på (Merriam, 1994 s.177).  

 

Intern validitet (sanningsvärde) kan förklaras som i vilken mån resultatet stämmer överens 

med verkligheten. Har forskaren lyckats fånga upp och mäta det som studien ska undersöka? 

Informationen som samlats in till den här studien är hämtad från tillförlitliga källor så som 

myndigheter, riksdagen och regeringen. Utrikesdeklarationen är en redovisning av den 

utrikespolitiska debatten som hålls varje år där respektive parti är med och uttalar sig. I 

deklarationen står det hur varje parti förhåller sig i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor samt 

diskussionen mellan de olika partierna. Det kan vara bra att ha i åtanke att beroende på vem 

som läser deklarationen så kan den tolkas olika (Ibid). Därför kan själva sanningsvärdet i den 

information som samlats in vara svår att tolka, eftersom allt beror på vem som tolkar. Risken 

med att endast se från ett håll kan innebära att det begränsar antalet metoder som finns i 

förfogande för att lösa ett problem eller att problemet i sig är då blir ointressant (Merriam, 

1994 s.177).  

 

Extern validitet, å andra sidan, handlar om en viss undersökning är tillämplig även i andra 

situationer än denna. Hur generaliserbara är resultaten? (Merriam, 1994 s.183). Det som kan 

försvåra den externa validiteten i en fallstudie är att forskaren har valt att gå djupare in på ett 

fall eller händelse vilket gör att man inte letar efter något som är generellt. Syftet med den här 

studien är att nå en fördjupad förståelse till Moderaternas förändrade hållning till ett Nato-

medlemskap. Detta innebär att den externa validiteten i det här fallet inte spelar någon 

speciell roll eller är negativ i den bemärkelsen (Ibid).   
 

I förhållande till reliabiliteten och om resultatet skulle bli identiskt som samma studie skulle 

genomföras igen är en tolkningsfråga. Eftersom studien baseras en del på 

opinionsundersökningar från tidigare år kommer dessa siffor inte att ändras utan tittar man på 

dessa om till exempel tio år kommer fortfarande sifforna från 2005 se likadana ut som de gör 

idag. Det är viktigt att ha i åtanke att opinionsundersökningar genomförs hela tiden och den 

tillfrågade befolkningen varierar. Nästa opinionsundersökning som genomförs kanske inte alls 

får samma resultat som tidigare och då blir resultatet i samma studie en helt annan. 

Utrikesdeklarationerna förändras också år till år beroende på det internationella förhållandet i 

världen och vilken regering som har mandat. Forskaren kan tolka olika uttalanden i 
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deklarationen på olika sätt men skulle den använda samma information och verktyg som i 

denna studie skulle reliabiliteten bli den samma.  
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4. Teori 

4.1 Teoretisk referensram  

Teorin för den här studien, som utgår från Moderaternas förändrade partipolitiska hållning, tar 

fasta på inrikes-och utrikespolitiska faktorer. Eftersom inrikes-och utrikespolitiska faktorer 

kan vara relativt generella har jag valt att fokusera på opinionen och partierna i Alliansen i 

den inrikespolitiska ramen. Inom den utrikespolitiska ramen har jag valt att fokusera på en 

förändrad omvärldsbild och säkerhetspolitiska mål. Eftersom förändrad omvärldsbild och 

säkerhetspolitiska mål går in i varandra i utrikesdeklarationen och den utrikespolitiska 

debatten har jag valt att redovisa dem tillsammans och inte var för sig som jag gör med de 

inrikespolitiska faktorerna.  
 

Inrikespolitiska faktorer: Utrikespolitiska faktorer: 

1.  Opinionen och de moderata väljarna 

2.  Partipolitisk hänsyn  

1.  Förändrad omvärldsbild & 

2.  säkerhetspolitiska mål 

 

4.2 Inrikespolitiska faktorer: Opinionen 

Opinionen är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Opinionen styr hur politiken i 

samhället ska formas och hur de olika politiska partierna ska fatta beslut i frågor. Som parti är 

det viktigt att tillmötesgå en aktiv opinion för att på så sätt kunna vinna opinionsmässig fördel 

(Lödén, 1999). Årligen genomförs olika undersökningar och studier där allmänheten får svara 

på vad de anser i vissa politiska frågor. På så sätt kan ett parti ta hänsyn till vad opinionen 

känner i en fråga och utifrån det styra sin politik. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) redovisar varje kalenderår opinionens åsikter och syn på samhällsskydd, 

beredskap, säkerhetspolitik och försvar.  
 

4.3 Inrikespolitiska faktorer: Partipolitisk hänsyn 

2004 gick Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och dåvarande Folkpartiet (idag 

Liberalerna) ihop som ett regeringsalternativ för att föra en gemensam politik. Tillsammans 

har de fått majoritet i två val (Alliansens hemsida). För ett politiskt parti är det viktigt med en 

sammanhållning inom partiet för att kunna öka stödet från partimedlemmarna och för partiets 

handlande. Genom att gå samman kunde Alliansen öka trovärdigheten på den politiska arenan 

(Bjereld et al, 1995. s.83). Det skulle i sig generera mer röster från väljarna och samtidigt 
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uppnå gemensamma mål. Att stå enade i Nato-frågan skulle ge en mer trovärdig bild inför 

väljarna eftersom det visar att alla partierna tycker att det är en viktig fråga att fatta beslut om. 

Moderaterna har tidigare varit drivande inom frågan tillsammans med Folkpartiet 

(Liberalerna), och i dagsläget har det även fått stöd från Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Orsaken till Centerpartiets ändrade åsikt i frågan om att söka ett svenskt medlemskap i Nato 

kan grunda sig i då de tidigare har varit motståndare på grund av kärnvapenfrågan. En annan 

förklaring till att Centerpartiet vänt i frågan kan också bero på att det är viktigt med en 

partisammanhållning och gemensamma mål för att skapa autenticitet (Bjereld et al. 1995 

s.86). Det handlar också om att partimedlemmarna anser att frågan i sig är viktig och 

intressant för att vilja driva den.   
 

4.4 Utrikespolitiska faktorer: Förändrad omvärldsbild 

Oavsett om det är en stormakt eller ett litet neutralt land som Sverige så har omvärldsanalyser 

och bevakning stor betydelse. Utrikespolitiken behöver följa den förändring som sker runt om 

i världen och kanske ibland byta strategi (Lödén 1999, s. 42). En förändrad omvärld kan både 

ha positiva eller negativa effekter på en stat vilket gör att den behöver vara anpassningsbar 

och ha olika strategier för att kunna uppfylla omgivningens krav och samtidigt bevara 

säkerheten nationellt (Lödén 1999, s.45). Inom ramen för utrikespolitiska faktorer kommer 

omvärldsbilden ständigt vara en av de huvudsakliga grunderna till förändring i politiken. I 

Sverige är de säkerhetspolitiska och utrikespolitiska målen att säkerhetsställa landets trygghet 

och intressen i förbindelse med andra länder (Regeringens hemsida).   
 

4.5 Utrikespolitiska faktorer: Utrikes- och säkerhetspolitiska mål 

Sveriges primära mål är att bevara freden men också att förebygga hot och risker som kan 

komma att drabba landet (Regeringens hemsida). För att kunna genomföra och uppnå dessa 

mål behövs samarbete och en förbättrad dialog med regioner och andra länder (Ibid). I 

dagsläget är Sverige inte med i någon militär allians men regeringen skriver på sin hemsida 

att [...] ”Sverige kommer dock inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller angrepp skulle 

drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land” (Ibid).  Innanför området 

säkerhetspolitik ingår principiella mål som staterna själva sätter upp för att kunna känna en 

rimlig trygghet (Andrén, 2002). De säkerhetspolitiska målen kan variera beroende på vilket 

geografiskt och strategiskt läge landet har. Det kan också variera beroende på resurser och 

ambitioner (Andrén, 2002). 
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Ett syfte med den nationella och internationella säkerhetspolitiken som kan ses som 

gemensamt för alla länder är att minska de regionala spänningar som finns mellan 

maktblocken. Lösningarna på problemet har förändrats både på grund av historiska 

erfarenheter men också på grund av strategisk nödvändighet. Ett svenskt exempel på historisk 

erfarenhet som påverkat säkerhetspolitiken är Kalla kriget (Andrén, 2002). Alliansfriheten är 

också ett exempel på både historisk erfarenhet och strategiskt tänkande från Sveriges sida. 

Neutraliteten och alliansfriheten gav Sverige förutsättningar att förverkliga de 

säkerhetspolitiska målen inom ramen för en avtalsfri utrikespolitik (Andrén, 2002). 

I Försvarsberedningens rapport En strategi för Sveriges säkerhet (Ds 2006:1), har 

Försvarsberedningen tagit fram förslag till säkerhetspolitiska mål som sedan anammades av 

riksdagen. Målen för säkerhet ska vara: 

·   Att värna om befolkningens liv och hälsa 

·   Värna om samhällets funktionalitet 

·   Värna om vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Om något eller någon hotar de upprättade målen klassas det som ett säkerhetshot (Ds 2006:1). 
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5. Resultat 

5.1 Utrikespolitisk debatt 2005  

Utrikesdeklarationen från 2005 inleds med att utrikesminister Laila Freivalds presenterar de 

senaste händelserna som inträffat eller drabbat vårt land. Tsunamikatastrofen som inträffade 

på annandagen år 2004 finns fortfarande i färskt minne (Rd:2004/05:72 s1).  

5.1.1 Inrikespolitiska faktorer: Opinionsundersökning och Moderata väljare 

2005 års opinionsundersökning visar att det är en mycket liten del av den svenska 

befolkningen som känner oro för den politiska situationen i världen. Av de moderata väljarna 

är det fler som känner liten oro för den politiska situationen jämfört med dem som känner stor 

oro (opinion 2005 MSB se bilaga 1). I frågan om Sverige bör söka medlemskap i Nato eller 

behålla den militära alliansfriheten var det 67% som ansåg att Sverige ska vara alliansfria 

medan 17% ansåg att Sverige bör söka medlemskap i Nato. 16% av de som svarat har ingen 

åsikt (opinion 2005 MSB se bilaga 2). I förhållande till de moderata väljarna så är 35% för ett 

medlemskap medan 52% anser att Sverige bör fortsätta vara alliansfritt. 13% av de moderata 

väljarna har ingen åsikt (Ibid).  

5.1.2 Inrikespolitiska faktorer: Partipolitisk hänsyn  

Moderaterna tar upp behovet av ett internationellt samarbete med EU, FN och en stark 

transatlantisk länk eftersom världen den senaste tiden har kommit att präglas av terror, krig, 

våld men också hot om massförstörelsevapen. I den moderata utrikespolitiska traditionen har 

de alltid betonat Sveriges säkerhet och trygghet i världen grundas på att frihetliga och 

demokratiska samhällen utvecklas och växer sig starka i Sveriges närområde, men även i 

resten av världen (Rd:2004/05:72 s.8). Moderaterna menar också att det är viktigt att kunna ta 

ansvar för vad som händer i vårt närområde och kunna ha resurser, förmåga samt inflytande. 

En förutsättning för att Sverige ska kunna spela en viktig roll på den internationella arenan är 

att kunna vara beredda på att ta en del av ansvaret för de internationella konflikterna men 

också kunna närvara med militära insatser. Som det ser ut i dagsläget har Sverige nått en 

bottennivå när det gäller internationella insatser (Rd:2004/05:72 s.9).  
       

“Vi i den borgerliga alliansen vill se en tydlig ökning av de internationella 

insatserna så att Sverige åter kan etablera sig som ett land som tar sin del av 

ansvaret. Därmed skulle också vårt inflytande kunna öka väsentligt”.  (Ibid).  
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Fortsättningsvis tar moderaterna upp att de är kritiska till utrikesministerns uttalanden om att 

Sverige är alliansfritt och måste inledningsvis kunna klara sig själv. De menar att Sverige inte 

kan klara ett angrepp helt på egen hand utan måste kunna få hjälp utifrån (Rd:2004/05:72 

s.11).  
 

Folkpartiet är också kritiska till Laila Freivalds uttalande i utrikesdeklarationen angående 

Sveriges förmåga att kunna skydda sig själva vid ett eventuellt anfall. Folkpartiet är också 

skeptiskt till att ta bort vapenembargot mot Kina eftersom de värdesätter mänskliga rättigheter 

före affärsintressen. Beslutet om att avveckla embargot mot Kina skulle öka den klyfta som 

uppstått mellan EU och USA. I en konflikt kan det bli europeiska vapen mot amerikanska 

vapen. Det rimmar illa med den utrikespolitiska deklarationens ord om ett intensifierat 

samarbete med USA (Rd:2004/05:72 s.13). Folkpartiet värnar om samarbetet med USA och 

vill att Sverige ska gå med i Nato. Det finns viss kritik mot USA men Folkpartiet menar att 

Sverige fortfarande delar samma värderingar som militäralliansen (Ibid). 
 

Kristdemokraternas uttalande handlar till största del om att Sverige behöver ta en större del i 

de europeiska insatserna för att kunna hjälpa länder som bland annat Ukraina och Irak, att få 

en bred folklig representation där demokratin kan växa. De tar inte upp något om Sveriges 

förhållande till Nato eller Sveriges militära förmåga (Rd:2004/05:72 s.16).  
 

I Centerpartiets uttalande tar de upp Sveriges tradition av att driva en aktiv utrikes- och 

säkerhetspolitik och menar att vår alliansfrihet gör så att Sverige kan tala utan bindningar i 

världen. Alliansfriheten gör också att Sverige kan agera med fasthet och med konsekvens 

(Rd:2004/05:72 s.21). Centerpartiet står för fred och nedrustning men står på USA:s sida när 

det gäller att upprätthålla vapenembargot mot Kina. Dock är Centerpartiet kritiska mot den 

amerikanska regeringen och deras behandling av kubanska fångar. Detta anser Centerpartiet 

inte är acceptabelt. Vidare nämns inget angående vad centerpartiet anser i Nato-frågan. 
    

5.1.3 Utrikespolitiska faktorer: Förändrad omvärldsbild & säkerhetspolitiska mål 

I utrikesdeklarationen från 2005 inleder utrikesminister Laila Freivalds med att beklaga den 

sorg som finns över Tsunamikatastrofen som inträffade någon månad tidigare.  

  [...] “Ett hack i tiden, och ett sår i hjärtat på alla som förlorat någon” 

(Rd:2004/05:72 s.1).   
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Freivalds tar upp några av de initiativ som regeringen har tagit utifrån de förslag som kommit 

från den särskilda kommissionen beträffande hur Sveriges kapacitet i krissituationer kan 

förbättras. Bland annat förstärkning och samordning av information och analys i 

Regeringskansliet ska säkerställas, hjälpinsatser ska sättas in utan dröjsmål och EU ska med 

snabbinsatsstyrkor kunna bistå̊ sina medborgare vid kriser och katastrofer utomlands 

(Rd:2004/05:72 s.1). Freivalds tar också upp att de nya hoten i världen såsom 

naturkatastrofer, globala epidemier, terrorism, krig och massförstörelsevapen kräver ett 

breddat säkerhetsbegrepp och en aktiv säkerhetspolitik (Ibid). Ett av de säkerhetspolitiska 

målen som regeringen vill uppnå är att minska spridningen av massförstörelsevapen. Det 

handlar bland annat om att försöka hindra länder som Nordkorea och Iran att få tag på 

kärnvapen (Rd:2004/05:72 s.3). Helst vill de se att nedrustningen sker utan vidare dröjsmål 

(Ibid). I utrikesdeklarationen beskrivs också vikten av ett samarbete med FN där Sverige 

deltar i FN-ledda insatser och fredsprocesser. På så sätt vill regeringen kunna förebygga 

väpnade konflikter.        
  

“Liberia är ett aktuellt exempel där en fredsbevarande insats lyckades stoppa de 

stridande, men där hållbar fred ändå inte har säkrats eftersom de stridande inte 

har återanpassats till ett civilt samhälle. Den pågående FN-insatsen i landet, där 

Sverige deltar, har ett bredare och mer långsiktigt mandat”.   

                                                                                      Laila Freivalds, Utrikesminister 2005. 

 

I utrikesdeklarationen redogör Freivalds att Sverige bör vara mer delaktig i FNs förmåga att 

förebygga väpnade konflikter och välkomnar ett fredsavtal mellan den Afrikanska unionen 

(AU) och EU, men samtidigt förvärras situationen i Darfur vilket gör att den internationella 

rättsordningen måste stärkas (Rd:2004/05:72 s.3). I deklarationen tas det också upp vikten att 

bekämpa kriminella nätverk som är ansvariga till att hundratusentals kvinnor och barn faller 

offer för sexhandel men också finansierar terrorism genom droghandel. Freivalds lägger än en 

gång vikten på ett europeiskt samarbete för att bekämpa dessa hot i en ständigt föränderlig 

värld. I utrikesdeklarationen från år 2005 tas det upp motmedel mot de nya hot som anses 

finnas men det skulle också kunna kalla de för säkerhetspolitiska mål som de vill uppnå. 

Några av de motmedel som anses vara effektiva är bland annat demokrati, ekonomisk 

utveckling samt respekt för mänskliga rättigheter och rättsprinciper. Dessa motmedel behöver 

ses över i hela Europa. (2004/05:72 s.4). Freivalds nämner Sveriges samarbete tillsammans 
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med Nato, en viktig partner när det handlar om insatser i krisområden men hänvisar också till 

den svenska alliansfriheten;  
      

“Sverige är militärt alliansfritt. Samtidigt är Nato en viktig partner till Sverige 

när det gäller insatser i krisområden. Vi fortsätter att bidra med styrkor till 

Nato/PFF:s insatser på Balkan och i Afghanistan. Sverige står i maj värd för ett 

ministermöte inom partnerskapet med Nato, ett tillfälle att diskutera dagens 

säkerhetspolitiska utmaningar i den breda kretsen”.  

                                                                            Laila Freivalds, Utrikesminister 2005. 

  

Avslutningsvis beskriver Freivalds vikten av ett solidariskt samarbete för att uppnå de mål 

som är säkerhetspolitiska för att öka den europeiska säkerheten och det internationella 

samarbetet. Helst vill regeringen se en ökad kraft hos FN som världssamfundet behöver i 

kampen för internationell fred, säkerhet, utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Freivalds avslutar med att säga att dessa är de utmaningar som Sverige har framför sig för en 

aktiv utrikespolitik (Ud:2004/05:72 s.7).     

 

5.2 Utrikespolitisk debatt 2007  

I utrikesdeklarationen från 2007 inleder utrikesminister Carl Bildt att tala om vikten av att 

främja frihet, fred och demokrati. Utvecklingen av utrikes- och säkerhetspolitiken måste 

fortsatt ske i ett brett internationellt samförstånd.  
 

“Sverige är militärt alli- ansfritt. Vårt lands framtida säkerhet bygger på gemenskap och 

samver- kan med andra länder”.                                

                                                                                                Utrikesminister Carl Bildt, 2007.  
     

5.2.1 Inrikespolitiska faktorer: Opinionsundersökning och de Moderata väljarna 

I 2007 års opinionsundersökning ställdes frågan igen om Sverige borde söka medlemskap i 

militäralliansen Nato eller stå utanför. I den här undersökningen valde MSB att omformulera 

frågan och istället ha fler svarsalternativ där frågan handlade om ifall allmänheten ansåg att 

Sverige “Snarast bör söka fullt medlemskap, på sikt söka fullt medlemskap”, “bör också 

framöver stå utanför Nato” eller “Ingen åsik” (opinion 2007 MSB se bilaga 4). 10% av 

opinionen anser att Sverige snarast bör söka ett medlemskap medan det är 19% av de 

moderata väljarna som anser detta. Att söka fullt medlemskap på sikt tycker 19% av 
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opinionen är en bra idé medan det är 32% av de moderata väljarna. 43% av opinionen anser 

att Sverige bör också framöver stå utanför Nato medan 29% av de moderata väljarna också 

anser att Sverige bör stå utanför. 28% av opinionen och 21% av de moderata väljarna har 

ingen åsikt i frågan. I undersökningen från 2007 går det att utläsa att 10% av opinionen 

känner en mycket stor oro för den politiska situationen i världen samt 7% av de moderata 

väljarna. Av opinionen är det 46% som känner en ganska stor oro för den politiska situationen 

och 43% av de moderata väljarna som också känner ganska stor oro. Av de moderata väljarna 

är det 43% som känner en ganska liten oro för den politiska situationen i världen medan 35% 

av opinionen har svarat samma (opinionsundersökning 2007 MSB se bilaga 3). Sammantaget 

av opinionen och de moderata väljarna har 16% svarat att de har en mycket liten oro, ingen 

alls eller valt att inte svara på frågan (Ibid).  

 

5.2.2 Inrikespolitiska faktorer: Partipolitisk hänsyn 

Centerpartiet: “Svenska folket sade sitt förra hösten. Sverige fick en ny alliansregering, en ny 

regering men inte en ny säkerhetspolitik. Grunden ligger fast.” (Rd:2006/07:60 s.26). 

Centerpartiet vill fortsätta på samma spår som utrikesminister Carl Bildt, där tyngden läggs på 

samarbete tillsammans med andra länder och inom ramen för EU och FN, där de båda ska 

vara en ledande kraft för fred och hållbar utveckling i världen (Ibid). 
 

Folkpartiet anser att den svenska utrikes-och säkerhetspolitiken ska vara glasklart 

värderingsmässig, modig i handling och aktivistisk på fältet (Rd:2006/07:60 s.28). Precis som 

centerpartiet och moderaterna tycker folkpartiet att samarbeten ska byggas vidare med andra 

länder för att främja demokratin och förhindra väpnade konflikter. Kristdemokraterna håller 

också med detta avseende där de anser att säkerheten inte ligger i att isolera sig nationellt i en 

globaliserande värld. Kristdemokraterna gör det tydligt i 2005 års utrikesdeklaration att de 

inte pläderar för ett svenskt Nato-medlemskap, men menar samtidigt att det inte går att prata 

om samarbetet med Nato och förhålla sig till Nato som när en tradition förvaltas 

(Rd:2006/07:60 s.30).   
 

Moderaterna vill se en förändring inom den utrikes- och säkerhetspolitiska debatten där 

Sverige tar ett större ansvar i konflikterna i bland annat Mellanöstern. Utrikesminister Carl 

Bildt har tillsammans med andra utrikesministrar haft ett möte med Nato där de diskuterade 

svåra utmaningar som länderna står inför till exempel Afghanistan.   
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5.2.3 Utrikespolitiska faktorer: Förändrad omvärldsbild & säkerhetspolitiska mål 

Sverige står på alliansfriheten, likt en grundpelare, men utrikesminister Carl Bildt menar att 

den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken befinner sig i ett fundamentalt nytt skede i den 

globala utvecklingen (Rd:2006/07:60 s.1). Genom att ingå en allians med EU har Sverige 

brutit upp med de rötter som ligger i den alliansfrihet och neutralitet som sträcker sig ända 

tillbaka till 1800-talet (Ibid). Bildt fortsätter med att neutraliteten har tjänat oss väl men i en 

ständigt föränderlig värld med krig och konflikter måste det byggas vidare på en ny 

fredsordning i vår del av världen (Ibid). Det var naturligt för Sverige att gå med i EU men 

samarbetet måste stärkas och utvecklas menar Bildt (Rd:2006/07:60 s.2).  
 

Kampen mot terrorism är också en kamp för rättsstatens och frihetens principer. Det är viktigt 

att respektera dessa. Det ställs allt mer krav på fredsfrämjande operationer och statsbyggande 

insatser i olika delar av världen därför ligger ett fördjupat samarbete med Nato inom 

krishanteringsområdet i Sveriges intresse (Rd:2006/07:60 s.6).   
 

Globala utmaningar kräver gemensamma lösningar och här behövs relationen till Ryssland 

förbättras men också ett starkare samarbete med EU och FN. I och med en allt större och 

snabbare globalisering blir klimat- och miljöfrågorna allt viktigare (Rd:2006/07:60 s.6). 

Regeringen vill tillsammans med EU och FN höja ambitionerna för att säkra en hållbar 

utveckling (Ibid).  

 

Carl Bildt avslutar utrikesdeklarationen med att räkna upp några av de säkerhetspolitiska mål 

som regeringen vill uppnå. Bland annat vill regeringen se EU som en drivande global aktör 

inte minst när det gäller freds- och säkerhetspolitiken. På denna grund behöver de också 

utveckla det transatlantiska samarbetet (Rd:2006/07:60 s.8). Sverige ska kunna vara med och 

delta i freds- och statsbyggande insatser i bland annat Afghanistan, Sudan och Somalia men 

också stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i världen (Ibid).      

5.3 Utrikespolitisk debatt 2014 

Utrikesminister Carl Bildt inleder 2014 års utrikesdeklaration med att tala lite kort om 

Ukrainakrisen som uppstått i samband med att landet skulle försöka balansera mellan EU och 

Ryssland. Det ukrainska folket ställde självklara och enkla krav på demokrati, reformer och 

på ett europeiskt samarbete men den ukrainska ledningen, under hot och påtryckningar från 
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Ryssland, vacklade och gav vika (Rd:2013/14:70 s.2). ”Den svenska utrikespolitiken ska 

bidra till fred, frihet och försoning i vår omvärld” – Utrikesminister Carl Bildt, 2014.  

5.3.1 Inrikespolitiska faktorer: Opinionsundersökning och de Moderata väljarna 

I opinionsundersökningen från 2014 kan man läsa i tabell 11 (se bilaga 5) att 15% av 

opinionen känner en mycket stor oro för det politiska läget i världen medan 53% känner 

ganska stor oro. 29% känner en ganska liten oro medan 3% känner en mycket liten oro 

(opinion 2014 MSB se bilaga 5). I frågan om Sverige bör söka medlemskap i Nato har 48% 

svarat att Sverige bör snarast eller på sikt söka medlemskap i Nato. 35% har svarat att Sverige 

bör stå utanför Nato och 17% har ingen åsikt (opinionsundersökning 2014 MSB se bilaga 6). I 

den här opinionsundersökningen har MSB valt att inte redovisa vad de moderata väljarna 

anser i frågan om Sverige bör söka medlemskap i Nato därför jag har valt att använda mig av 

Dagens nyheter opinionsundersökning från Ipsos. Frågorna i opinionsundersökningen ser ut 

som följande: Anser du att Sveriges militära samarbete med Nato bör… Öka, bibehållas på 

dagens nivå, osäker/ vet ej, ej svar eller minska?. 37% av de moderata väljarna har svarat att 

de anser att samarbetet bör öka, 45% anser att samarbetet bör bibehållas på dagens nivå. 10% 

är osäkra eller inte vet medan 1% har inte svarat och 7% anser att samarbetet bör minska 

(opinion Ipsos, 2014 se bilaga 7).  
 

I samma fråga har Ipsos också valt att redovisa vad väljare av Alliansen anser om Sveriges 

samarbete med Nato. 40% tycker att väljarna ska öka samarbetet, 44% tycker att samarbetet 

ska bibehållas på dagens nivå och 7% tycker att samarbetet ska minska. 9% av alliansväljarna 

är osäkra och 1% har valt att inte svara på frågan (Ibid).  

5.3.2 Inrikespolitiska faktorer: Partipolitisk hänsyn   

Från Moderaternas synvinkel anser de att det är viktigt med ett fortsatt öppet samarbete med 

EU men också med de nordiska länderna. De menar att de rödgröna partierna bromsar för ett 

sådant samarbete och då framförallt ett mer fördjupat samarbete tillsammans med Nato 

(Rd:2013/14:70 s.23). I denna fråga är partierna alltså splittrade då moderaterna helst se ett 

utökat samarbete och på längre sikt söka ett medlemskap i Nato (Ibid). Folkpartiet anser att 

utrikes- och säkerhetspolitiken är viktigt för ett enat Sverige men också ett enat Europa och 

partiet är kritiska till den rödgröna utrikespolitiken som de kallar ”rörig” och hänvisar istället 

till den borgerliga alliansens gemensamma utrikespolitik (Rd:2013/14:70 s.23).  
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Centerpartiet vill vara med och driva Sverige, Europa och världen framåt och främja en 

hållbar social, ekonomiskt och ekologisk utveckling. Centerpartiet anser att den svenska 

utrikespolitiska linjen ligger fast, Sverige är inte medlem i någon militär allians utan bygger 

istället säkerheten tillsammans med andra. De vill också se ett ökat svenskt stöd och 

engagemang i FN-ledda insatser (Ibid). Kristdemokraterna står bakom den utrikespolitiska 

deklarationen och de vill fokusera på det krig och konflikter samt politiska och religiösa 

förtryck som människor lever under. De tar inte upp något om partnerskapet med Nato.  

5.3.3 Utrikespolitiska faktorer: Förändrad omvärldsbild & säkerhetspolitiska mål 

Den förändrade omvärldsbilden görs redan tidigt klar i utrikesdeklaration från 2014 när Carl 

Bildt inleder med att prata om den pågående Ukrainakrisen och den ryska annekteringen av 

Krim. Han fortsätter att beskriva vikten av ett europeiskt samarbete där alla medlemsländer 

tillsammans arbetar för ett starkare Europa med fri- och rättigheter (Rd:2013/14:70 s.2). 

”Försvagar man det europeiska samarbetet försvagar man möjligheten till välfärd och 

utveckling” (Ibid). Sverige behöver och ska vara en aktiv del av ett starkt, enat och öppet 

Europa. Demokratisering är en viktig del för mänskliga fri-och rättigheter men tyvärr så finns 

avsaknaden av denna process i många länder, bland annat Vitryssland och Azerbajdzjan.  

Inbördeskriget i Syrien fortsätter och har hittills krävt 130 000 människors liv, drivit 9 

miljoner människor på flykt och skapat instabilitet i hela regionen (Rd:2013/14:70 s.4). Även 

den politiska processen i Egypten har stött på allt mer motstånd och här har EU en viktig roll 

för att motverka brott mot mänskliga rättigheter men också i att försöka främja en 

demokratisk utveckling i landet (Ibid).   

De säkerhetspolitiska mål som regeringen vill försöka uppnå är bland annat att de vill se en 

relation till Ryssland med respekt för internationella spelregler men också för institutioner och 

principer. EU är på väg att bli bättre rustat för medling och konflikthantering och att verka för 

att den europeiska utrikestjänsten ska stärkas. Detta behövs för att få ett starkare genomslag 

för den gemensamma utrikespolitiska rösten (Rd:2013/14:70 s.5). Sverige kommer att 

fortsätta att delta med personal till EU:s civila och militära krishanteringsinsatser (Ibid). 

Sverige är redo att delta med militära insatser och förmågor i fredsfrämjande insatser som leds 

av FN, EU eller Nato (Ibid). Ett annat mål är att vara med och medverka till nedrustningen 

och spridningen av kärnvapen för att på så sätt öka säkerheten inte bara i Europa utan också i 

resten av världen.  
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5.4 Utrikespolitisk debatt 2015  

I utrikesdeklarationen från 2015 är Margot Wallström (S) utrikesminister och första anförare 

att presentera deklarationen. (Notera här att Sverige har bytt regering och Stefan Löfven är 

Sveriges statsminister). Utrikesministern inleder deklarationen med att prata om 2014 års kris 

i Ukraina och det fördjupande inbördeskriget i Syrien. Att detta lett till ökade spänningar i 

vårt närområde, flyktingströmmar och en växande svensk befolkning.  

”Samtidigt som situationen i närområdet gör det nödvändigt att förstärka 

Sveriges försvarsförmåga vidareutvecklar vi våra militära samarbeten. Vi gör 

det med Finland, med våra andra nordiska grannländer, med de baltiska 

länderna och med Nato”.  - Utrikesminister Margot Wallström, 2015.  

5.4.1 Inrikespolitiska faktorer: Opinionsundersökning och de Moderata väljarna 

Undersökningen visar att 19% känner en mycket stor oro för den politiska situationen i 

världen, 53% känner ganska stor oro, 24% känner en ganska liten oro medan bara 2% känner 

en mycket liten oro (opinionsundersökning 2015 MSB se bilaga 5). När man har frågat vilken 

åsikt den svenska befolkningen har till ett eventuellt Nato-medlemskap har 49% svarat att 

Sverige snarast eller på sikt bör söka medlemskap. 34% tycker att Sverige bör stå utanför och 

18% har ingen åsikt i frågan (opinionsundersökning 2015 MSB se bilaga 6). Även i 2015 års 

undersökning från MSB så saknas redovisning kring vad de moderata väljarna anser i frågan 

om Sverige bör söka medlemskap i Nato. Jag har därför valt att använda mig av Dagens 

nyheters opinionsundersökning från Ipsos. Frågeställningen från undersökningen 2015 är 

följande: Anser du att Sverige bör gå med i Nato eller anser du att Sverige bör stanna 

utanför? 52% av de moderata väljarna har svarat att de tycker att Sverige ska gå med i Nato, 

20% har svarat att de är osäkra och 28% har svarat nej, Sverige bör stanna utanför Nato 

(opinion Ipsos 2015 se bilaga 8). I undersökningen finns också allians partiets väljares åsikter 

med där 50% av alliansens väljare svarat att de tycker att Sverige bör söka medlemskap i 

Nato, 20% har svarat att det är osäkra och 30% tycker att Sverige bör stanna utanför (Ibid).     

5.4.2 Inrikespolitiska faktorer: Partipolitisk hänsyn 
Moderaterna anser att den svenska säkerheten har drastiskt försämrats under det senaste året.  

De menar att det är nu Sverige måste verka för ett starkt EU och Europa. EU bidrar till att 

stärka säkerhet och de främsta verktyg i utrikespolitiken (Rd:2014/15:58 s.7). I en orolig tid 

med konflikter i vårt närområde får Sverige inte tappa fokus på en aktiv och samarbetsvillig 
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utrikespolitik. Sverige behöver kunna agera på hela arenan, både i EU och i FN. Förutom ett 

starka europeiskt samarbete behövs också ett fördjupat transatlantiskt samarbete. Nato är en 

central och viktig organisation för Europas säkerhet. I och med att omvärlden förändras, 

förändras också Nato för att möta de nya hoten och utmaningarna (Rd:2014/15:58 s.18). I 

praktiken är Sverige beroende av Nato när det handlar om vår säkerhetspolitik med att såväl 

kunna ge med också kunna ta emot hjälp i händelse av krig i vårt närområde.  

 

”Med tanke på utvecklingen i vårt närområde vill Nya moderaterna se över de 

konkreta förutsättningarna för ett svenskt Nato-medlemskap. Vi har svårt att de 

argumenten mot”(2014/15:58 s.18).  

 

Centerpartiet ifrågasätter Utrikesministern och Regeringen i deras uttalande om att Sverige är 

militärt- och alliansfritt och inte kommer att söka ett medlemskap i Nato men samtidigt 

understryker vikten av samarbete med andra länder och framförallt nordiska länder. Den 

svenska säkerhetspolitiska linjen ligger fast, Sverige är inte med i någon militär allians men 

tiderna har förändrats. Centerpartiet menar att istället för att bjuda in till samtal angående 

pandemier borde regeringen istället diskutera Nato-frågan och inte bara gömma den i en 

utredning (Rd:2014/15:58 s.12). Centerpartiet ställer frågan till Utrikesminister Margot 

Wallström där de undrar varför regeringen väljer att ”gömma” Nato-frågan i en utredning 

utan att verka komma fram med ett beslut eller resultat eller varför inte diskutera det helt 

öppet (Ibid). Centerpartiet vill se en utredning om ett Nato-medlemskap där för och nackdelar 

presenteras (Rd:2014/15:58 s.38).  

 

Folkpartiet anser att detta års utrikespolitiska debatt är mycket speciell då det samtidigt som 

lyssnar till utrikesdeklarationen pågår ett krig i Europa. I och med att ryska stridsvagnar 

rullade in på Krims gator försämrades det säkerhetspolitiska läget drastiskt. Den förödande 

situationen kan få konsekvenser för svensk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik 

(Rd:2014/15:58 s.46). Den internationella terrorismen har vuxit sig starkare i länder som 

Syrien och Irak men också i städer relativt nära oss. Med den ryska aggressionen och ökande 

terrorism i vårt närområde är det viktigt att kunna öka säkerheten men eftersom Sverige 

saknar förmågan att uthålligt försvara sina gränser ser Folkpartiet att Sverige söker 

medlemskap i Nato. Folkpartiet menar att majoriteten av den Svenska befolkningen ställer sig 

bakom ett ökande försvarsanslag och ett svenskt Nato-medlemskap (Ibid).   
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”Ett svenskt Nato-medlemskap skulle stärka vår försvarsförmåga och därmed också 

Sveriges säkerhet” (Rd:2014/15:58 s.47).  

 

Kristdemokraterna vill inledningsvis betona att det säkerhetspolitiska läget inte har varit så 

här allvarligt sedan kalla kriget. Hoten i världen är många och måste tas på allvar. Partiet 

menar att behovet av ett starkt och enat Europa har aldrig varit större. Kristdemokraterna 

håller med om att det borde genomföra en Nato-utredning där det presenteras för- och 

nackdelar med ett medlemskap (Rd:2014/15:58 s.54).  
 

5.4.3 Utrikespolitiska faktorer: Förändrad omvärldsbild & säkerhetspolitiska mål 

Den förändrade omvärldsbilden är tydlig i den utrikespolitiska deklarationen från 2015. Det är 

cirka ett år sedan den ryska aggressionen mot Ukraina började och i dagsläget är det den 

största utmaningen mot Europas fred och säkerhet (Rd:2014/15:58 s.1). Även under året har 

inbördeskriget i Syrien fördjupats och IS börjar bli mer och mer offensiva. Allt detta påverkar 

också Sverige eftersom det leder till spänningar och oroligheter i vårt närområde, 

flyktingströmmar med människor som flyr från krig och förföljelse. Klimatfrågan utgör också 

ett globalt säkerhetshot (Ibid). Beroendet av gemenskap och samarbete ökar allt mer och det 

är viktigt med en tydlig och aktiv utrikes- och säkerhetspolitik. Ett av de säkerhetspolitiska 

målen som Sverige vill uppnå tillsammans med EU är att utveckla och stärka Ukrainas 

självständighet och som förhoppningsvis kan leda till ett EU-medlemskap. Målet är alltså att 

finna en väg mot politisk avspänning (Rd:2014/15:58 s.1). I en allt mer osäker tid behövs en 

transatlantisk samverkan och Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof 

eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller ett nordiskt land. Sverige ska 

kunna både ge civilt och militärt stöd men också kunna ta emot dessa om det skulle behövas 

(Rd:2014/15:58 s.2). Värnandet av mänskliga rättigheter är också ett svenskt utrikespolitiskt 

mål men också en hörnsten i svensk utrikespolitik. En strategi för mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstatens principer ska tas fram och det är viktigt att bevara de ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheterna eftersom dessa är avgörande för människans arbetsvillkor 

och välfärd (Rd:2014/15:58 s.3). I många länder är detta inte en självklarhet och Sverige vill 

vara med och bekämpa olika former av tvångsarbete och barnarbete samt bekämpa rasism och 

religiös förföljelse (Ibid).   
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Vid årets klimatmöte som hölls i Paris är Sveriges mål att nå ett globalt, rättvist och rättsligt 

bindande klimatavtal som håller jordens genomsnittliga temperaturökning under två grader. 

”Med en förstärkt klimatambition i Sverige och EU bidrar vi till minskade utsläpp och 

effekter av klimatförändringar i hela världen”. (Rd:2014/15:58 s.3).  
 

Sammanfattningsvis så behöver svensk utrikespolitik framstå som ett modernt sätt att 

organisera en samhällsgemenskap genom att samarbeta med våra grannar, som garanterar 

freden och skapar gemensam säkerhet. Helst vill regeringen också se en solidaritet som inte 

känner några gränser för att ha som syfte att öka jämlikheten och utrota fattigdomen. 

Jämställdhet och feministisk utrikespolitik är viktigt för att kunna främja mänskliga 

rättigheter och kvinnliga rättigheter (Rd:2014/15:58 s.6). ”Det är regeringens fasta vilja i 

Sverige, i en orolig tid, ska ta globalt ansvar genom att vara en stark röst i världen” (Ibid).  
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6. Analys 
 
6.1 Utrikesdeklaration och utrikespolitisk debatt från 2005 

6.1.1 Inrikespolitiska faktorer 

Resultatet från opinionen och Moderaternas väljare visar att det är en liten andel som känner 

en oro över den politiska situationen i världen. Den andelen som känner stor oro är ytterst 

liten. Anledningen till att oron till den politiska situationen är så pass låg kan bero på att det 

Svenska folket fortfarande är i sorg efter den tragiska Tsunamikatastrofen och att allas fokus 

ligger mer på hjälporganisationer och förhinder av naturkatastrofer, än oro för ett eventuellt 

anfall från ett annat land. I frågan om Sverige bör söka medlemskap i Nato ställer sig både 

opinionen och de moderata väljarna negativt till detta och anser att Sverige ska förbli 

alliansfritt. Här skulle en av anledningarna till att det moderata samlingspartiet inte valt att 

driva frågan eftersom de inte skulle få något stöd av varken opinionen eller sina väljare.  

 
Inom Alliansen kan man se en tydlig splittring mellan partierna i frågan om Sverige ska söka 

medlemskap i Nato. Folkpartiet anser att Sveriges samarbete tillsammans med USA bidrar till 

både Sveriges och Europas säkerhet men för att kunna få vara med och fatta beslut behöver 

Sverige bli ett medlemsland i Nato. Moderaterna delar Folkpartiets syn på ett transatlantiskt 

samarbete men de menar också att Sverige är alliansfritt och borde ergo klara sig själv, 

inledningsvis. Dock klara sig inte Sverige helt på egen hand mot ett yttre angrepp och 

kommer således att behöva stöd utifrån. Centerpartiet är kritiska till den amerikanska 

regeringen och tydligt emot ett medlemskap i Nato på grund av kärnvapen. I den 

utrikespolitiska debatten från 2005 tar Kristdemokraterna inte upp något angående ett svenskt 

Nato-medlemskap vilket gör att analysen kring deras åsikter uteblir.  

 

Det moderata samlingspartiet får varken stöd från sina väljare eller opinionen men inte heller 

från Alliansen med undantag från Folkpartiet. Detta skulle kunna innebära att Moderaterna 

upplever att det inte finns tillräckligt med stöd men samtidigt verkar intresset eller behovet 

från deras egen sida inte heller finnas. 

 

6.1.2 Utrikespolitiska faktorer 

I utrikesdeklarationen och den utrikespolitiska debatten (Rd:2004/05:72) från 2005 visar den 

dåvarande socialdemokratiska regeringen och utrikesminister Laila Freivalds att de 
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säkerhetspolitiska målen som behövs uppnås är att öka den svenska hjälpinsatsen och 

krishantering när det kommer till naturkatastrofer. Andra säkerhetspolitiska mål som vill 

uppnås är att hindra länder som Iran och Nordkorea att få tag på kärnvapen, med andra ord 

vill regeringen minska spridningen av massförstörelse vapen. I den utrikespolitiska debatten 

argumenterar utrikesministern för att Sverige ska förbli alliansfritt och inte söka medlemskap 

i Nato.  

 

6.2 Utrikesdeklaration och utrikespolitisk debatt från 2007 

6.2.1 Inrikespolitiska faktorer 

Jämfört med 2005 års opinionsundersökning kan man se i 2007 års undersökning en ökning 

både inom opinionen samt de Moderata väljarna som känner en ganska stor oro över den 

politiska situationen i världen. Majoriteten av opinionen och de moderata väljarna som är 

emot ett Nato-medlemskap är fortfarande större än de som är för men man kan se en ökning 

där fler ändå kan tänka sig att Sverige på sikt bör söka medlemskap i Nato. Inom Alliansen 

står Centerpartiet fortfarande fast vid alliansfriheten och anser att Sverige ska avvakta med att 

söka medlemskap. Folkpartiet och Moderaterna håller samma linje där de förespråkar ett 

medlemskap men inte mer än så för tillfället. Kristdemokraterna är det parti i Alliansen som 

man i den här utrikespolitiska debatten kan se börjar ändra ståndpunkt. Kristdemokraterna 

pläderar för att säkerhet bäst skapas tillsammans med andra.  

 

6.2.2 Utrikespolitiska faktorer  

I utrikesdeklarationen från 2007 säger utrikesminister Carl Bildt att Sverige står på 

alliansfriheten likt en grundpelare men att det är dags för Sverige att följa med i den globala 

förändring som sker. Det behövs en ny säkerhetsordning och Sverige behöver anpassa sig till 

de nya förhållandena som har och kommer att uppstå. Ett fördjupat samarbete tillsammans 

med Nato borde ligga i Sveriges intresse menar Bildt (Rd:2006/07:60). Den förändrade 

omvärldsbilden med en mer aktiv diskussion om kärnvapen och den krassliga relationen till 

Ryssland har gjort att det känns som om den borgerliga regeringen börjar luta mot att knyta 

starkare band med den transatlantiska militär alliansen. Det märks än mer tydligare när ett av 

regeringens säkerhetspolitiska mål är att utveckla samarbetet med Nato.  
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6.3 Utrikesdeklaration och utrikespolitisk debatt från 2014 

6.3.1 Inrikespolitiska faktorer  

I opinionsundersökningen från 2014 kan man se en kraftig ökning av de som känner en oro 

för den politiska situationen i landet. Även de moderata väljarna har ökat där fler känner en 

stor oro för den politiska situationen. Anledningen till att oron har ökat sedan undersökningen 

från 2007 kan bero dels på den ryska aggressionen mot Ukraina och annekteringen av Krim. I 

media diskuterar experter om sannolikheten för en rysk invasion och Överbefälhavare Sverker 

Göransson uttalar sig om Sveriges förmåga att försvara sig vid ett militärt angrepp (Svenska 

dagbladet 2012). Det är fortfarande en större del av opinionen och de moderata väljarna som 

anser att Sverige bör snarast eller på sikt bör söka medlemskap i Nato. De ökande siffrorna 

går således att koppla ihop till den ökade oron för den politiska situationen i världen och att 

Sverige, i händelse av militärt angrepp, enbart klarar att försvara sig i en vecka (Ibid).  

 

I Alliansen är Moderaterna och Folkpartiet enade om att Sverige på sikt bör ansöka om ett 

medlemskap i Nato medan Centerpartiet och Kristdemokraterna fortfarande ställer sig kritiskt 

till frågan och i utrikesdeklarationen från 2014 tar de i princip inte upp frågan alls.  

 

6.3.2 Utrikespolitiska faktorer  

Det finns en tydlig förändrad omvärldsbild i utrikesdeklarationen från 2014. Rysslands 

aggression mot Ukraina men också det fortsatta inbördeskriget i Syrien som har orsakat stora 

flyktingströmmar till större delen av Europa och där över nio miljoner människor är på flykt 

både i och utanför landet. Vikten av ett starkare samarbete med andra länder i form av 

fredsfrämjande insatser betonas i deklarationen som ett av de viktigaste säkerhetspolitiska 

målen. Ett av dessa är ett ökat och fördjupat samarbete med Nato.  

 

6.4 Utrikesdeklaration och utrikespolitisk debatt från 2015 

6.4.1 Inrikespolitiska faktorer 

Oron för den politiska situationen i världen har bland opinionen och de moderata väljarna 

ökat sedan 2014 och det är även fler av dessa som anser att Sverige snarast eller på sikt bör 

söka medlemskap i Nato. Även om situationen i Ukraina har gradvis lugnat ner sig söker 

rekordmånga asyl i Sverige och flyr undan kriget i Syrien. Moderaternas anser att den svenska 
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säkerheten drastiskt har försämrats och vill se över de konkreta förutsättningarna för ett 

svenskt medlemskap i Nato. Tillsammans med de andra partierna i den borgerliga alliansen 

vill Moderaterna se en utredning med för-och nackdelar med ett medlemskap. Det är första 

gången som alla partierna är enade i frågan.  

6.4.2 Utrikespolitiska faktorer  

Det finns tydliga spänningar kring Sveriges närområde med den pågående krisen i Ukraina, 

flyktingvågen från Syrien och IS som blivit allt mer offensiva. Den utrikespolitiska debatten 

från 2015 präglas av diskussion kring Sveriges förmåga till försvar och hur Sverige ska kunna 

öka samarbete tillsammans med andra länder och organisationer. Förutom EU och FN 

kommer även ett medlemskap i Nato upp som förslag och regeringen vill se en utredning 

kring ett eventuellt medlemskap.  
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7. Slutsats  
 

Avslutningsvis, genom att svara på forskningsfrågorna, kan man dra slutsatser gällande 

Moderaternas partipolitiska förändrade hållning till ett Nato-medlemskap.  

 

1, Hur bidrar inrikespolitiska faktorer till en fördjupad förståelse av Moderaternas 

förändrade partipolitiska hållning? 

Genom att noggrant läsa igenom de utrikespolitiska debatterna från de utvalda årtalen samt att 

titta på opinionsundersökningar från MSB och Ipsos, går det att dra slutsatsen att det 

moderata samlingspartiet valde att ta hänsyn till opinionen och de moderata väljarnas åsikter. 

Under år 2005 och 2007 var både opinionen och de moderata väljarna uppenbart emot ett 

Nato-medlemskap vilket skulle innebära att Moderaterna inte skulle få stöd om frågan togs 

upp i val. Allianspartierna, med undantag från Folkpartiet, stöttade inte heller Moderaterna i 

Nato-frågan vilket innebär att den frågan inte var av intresse och kunde på grund av detta inte 

stimuleras. Här går det med andra ord tydligt att urskilja hur Moderaterna tar hänsyn till både 

Alliansen åsikter, opinionen och deras väljare.  

 

2, Hur bidrar utrikespolitiska faktorer till en fördjupad förståelse av Moderaternas 

förändrade partipolitiska hållning?	

Eftersom en faktor sällan kommer ensam blir också min slutsats att de inrikespolitiska 

faktorerna påverkas av de utrikespolitiska faktorerna. Den förändrade omvärldsbilden under 

år 2014, med krisen i Ukraina och de stora flyktingströmmarna från Syrien till Europa, 

påverkar hur opinionen och de moderata väljarna agerar och anser i frågor som till exempel 

hur stor deras oro är för den politiska situationen i världen. Den förändrade omvärldsbilden 

som utrikespolitisk faktor påverkar även Moderaterna i förhållande till deras 

regeringsställning mellan åren 2007 och 2014. I det här läget behöver de fatta beslut som rör 

Sveriges säkerhet, vilket som poängterats tidigare, gör bäst i samarbete med andra. Vilket 

också är ett återkommande inslag i de säkerhetspolitiska målen. Avslutningsvis går det 

följaktligen att dra slutsatsen att Moderaternas förändrade partipolitiska hållning är till följd 

av en kombination av inrikes- och utrikespolitiska faktorer.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Det har inte varit helt lätt att hitta information till den här studien och det är viktigt att ta med 

att det såklart finns många olika typer av områden och delar som skulle behövt haft med men 

med tanke på den korta tiden för att genomföra en relativt stor studie så måste man avgränsa 

sig och välja ut det som anses vara mest relevant. Som förslag till vidare forskning skulle jag 

vilja rekommendera att titta på Försvarsberedningens rapporter som kommer ut varje år. De 

har en genomgående redogörelse av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska riktningen 

och dess mål. Detta kan vara ett bra komplement om intresset är att läsa mer om själva 

begreppet säkerhetspolitik. Rapporterna går också igenom utvecklingen och användningen av 

Försvarsmakten samt den fortsatta utvecklingen av den samlade krisberedskapen. Den tar 

också upp riktningen av den svenska säkerhetsstrategin. Vidare anser jag att det går att 

utforska området kring utrikespolitik och utrikespolitisk analys ännu mer och boken Foreign 

Policy av Steve Smith et al (2016) går in på teorier, aktörer och fall om man vill studera kring 

beslutsfattarnas roll i partipolitiska förändring och process.  
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Bilaga 1.  

 
MSB Opinion 2005. Tabell 11.  

INSTÄLLNING TILL SKILDA INTERNATIONELLA FÖRHÅLLANDEN Tabell 11. 
Oro för den politiska situationen i världen.  

Fråga: I vilken utsträckning känner Du oro för den nuvarande politiska situationen i världen? Är Din oro...  
mycket ganska ganska mycket ingen saknar  

År 2005 stor stor liten liten alls uppfattning  
Samtliga 7 39 41 6 2 5  
KÖN  

män 5 34 46 9 3 3  
kvinnor 9 43 35 4 1 7  
ÅLDER  
18–24 9 34 34 12 2 9  
25–29 10 41 38 4 4 5  
30–39 8 32 45 8 2 4  
40–49 6 38 46 5 1 4  
50–64 6 43 39 5 3 4  
65–70 7 38 43 7 0 5  
71–74 7 40 40 8 2 2  
UTBILDNING  

låg 9 36 40 4 3 9  
medel 5 39 43 6 1 6  
hög 8 40 40 8 2 2  
BOSTADSORT  

storstäder 7 40 40 5 4 4  
störreorter 7 42 39 6 3 3  
övriga stora orter 9 38 43 6 0 4  
mindre orter/landsbygd 6 37 41 8 2 7  
POLITISK SYMPATI  

c 8 28 53 6 0 6  
fp lib 7 43 43 3 2 2  
kd 17 40 30 7 0 7  
m 6 38 45 8 2 1  
mp 24 49 24 0 3 0  
s 6 38 46 6 1 4  
v 11 29 51 6 0 3  
INSTÄLLNING TILL 
EU-MEDLEMSKAPET 
för 5 39 47 6 2 2  
mot 10 40 37 7 1 5  
ingen åsikt 8 33 33 7 4 14  
  

 

 

 



	
	

43	

Bilaga 2.  
MSB Opinion 2005. Tabell 39.  

 

Tabell 39. Medlemskap i Nato eller militär alliansfrihet?  

Fråga: Försvarsalliansen Nato har på senaste tiden anslutit nya europeiska medlemmar. Tycker Du att Sverige skall söka fullt 
medlemskap i Nato eller skall vi hålla fast vid den militära alliansfriheten?  
söka fullt hålla fast vid saknar  

År 2005 medlemskap alliansfriheten uppfattning  
Samtliga 17 67 16  
KÖN  

män 22 68 10  
kvinnor 13 66 22  
ÅLDER  

18–24 11 52 38  
25–29 18 62 20  
30–39 15 73 12  
40–49 16 66 18  
50–64 18 69 13  
65–70 22 68 9  
71–74 21 61 18  
UTBILDNING  

låg 14 70 16  
medel 16 64 20  
hög 20 68 12  
BOSTADSORT  

storstäder 22 63 16  
större orter 17 71 12  
övriga stora orter 21 63 16  
mindre orter/landsbygd 11 72 17  
POLITISK SYMPATI  

c 14 67 19  
fp lib 24 60 16  
kd 17 73 10  
m 35 52 13  
mp 5923  
s 98011  
v 9839  
INSTÄLLNING TILL EU-MEDLEMSKAPET  

för 27 61 12  
mot 8 80 12  
ingen åsikt 8 52 41  
Horisontell procent.  
 

 

  



	
	

44	

Bilaga 3. MSB Opinion 2007. Tabell 

 
 

7

Tabell 1  
Oro för den politiska situationen i världen. 
I vilken utsträckning känner du oro för den aktuella politiska situationen i världen?  
Är din oro... 

ÅR 2007
MYCKET STOR GANSKA STOR GANSKA LITEN MYCKET LITEN

ÄR INTE ALLS 
OROAD

EJ SVAR

SAMTLIGA 10 46 35 4 3 2

KÖN

MAN 8 42 40 5 4 1

KVINNA 12 50 30 3 2 2

ÅLDER

18-24 7 38 39 5 8 4

25-29 13 46 31 5 5 0

30-39 9 47 35 5 2 1

40-49 8 49 35 5 2 1

50-64 11 48 34 2 2 2

65-70 15 40 38 2 4 1

71-74 11 50 30 3 5 1

UTBILDNING

LÅG 14 44 32 2 7 1

MEDEL 6 45 40 4 3 2

HÖG 12 48 33 5 2 1

BOSTADSORT

STORSTAD 11 46 35 4 2 2

ANNAN STOR ORT 10 46 36 4 3 1

MELLANSTOR ORT 8 46 36 4 5 1

MINDRE ORT/GLESBYGD 10 49 31 3 6 2

POLITISK SYMPATI

C 10 44 37 7 2 0

FP LIB 4 46 45 4 0 0

KD 0 72 21 0 7 0

M 7 43 43 4 2 1

MP 10 59 25 6 0 0

S 13 46 36 2 3 1

V 17 47 33 0 2 0

INSTÄLLNING TILL EU-MEDLEMSKAPET       

FÖR 9 48 36 3 2 1

MOT 13 45 35 4 2 0

INGEN ÅSIKT 8 42 29 6 10 5

SATSNINGAR PÅ FÖRMÅGA TILL INTERNATIONELLA INSATSER

PÅVERKAR POSITIVT 8 49 36 4 3 0

PÅVERKAR NEGATIVT 16 46 34 3 1 0

SAKNAR BETYDELSE 10 42 40 5 2 0

INGEN ÅSIKT 6 48 34 4 6 1

Horisontell procent. 
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Bilaga 4.  
MSB Opinion 2007. Tabell 32.  

 

63

Tabell 32  
Medlemskap i Nato eller stå utanför? 
Försvarsalliansen Nato har på senaste tiden anslutit nya europeiska medlemmar. Tycker du att Sverige 
skall söka fullt medlemskap i Nato eller skall vi stå utanför Nato? 

BÖR
SNARAST SÖKA FULLT 

MEDLEMSKAP

BÖR
PÅ SIKT SÖKA FULLT 

MEDLEMSKAP

BÖR OCKSÅ FRAMÖVER STÅ 
UTANFÖR

NATO

INGEN ÅSIKT

SAMTLIGA 10 19 43 28

KÖN

MAN 12 22 48 18

KVINNA 8 17 39 37

ÅLDER

18-24 9 17 37 37

25-29 9 22 42 27

30-39 7 19 48 26

40-49 11 17 45 27

50-64 8 20 45 26

65-70 15 24 40 21

71-74 18 22 29 31

UTBILDNING

LÅG 10 19 40 31

MEDEL 10 22 38 30

HÖG 10 18 49 24

BOSTADSORT

STORSTAD 13 22 45 20

ANNAN STOR ORT 9 19 41 31

MELLANSTOR ORT 8 15 44 34

MINDRE ORT/GLESBYGD 6 18 46 31

POLITISK SYMPATI

C 6 17 63 14

FP LIB 18 24 43 15

KD 13 25 35 28

M 19 32 29 21

MP 4 7 61 28

S 4 19 46 32

V 0 8 79 13

TIDIGARE CIVILOMRÅDE

SÖDRA 10 18 46 26

MELLERSTA 10 21 40 29

NORRA 6 17 47 30

SATSNINGAR PÅ FÖRMÅGA TILL INTERNATIONELLA INSATSER

PÅVERKAR POSITIVT 14 27 45 14

PÅVERKAR  NEGATIVT 12 17 55 16

SAKNAR BETYDELSE 10 22 45 23

Horisontell procent.
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Bilaga 5.  
MSB Opinion 2014. Tabell 11.  
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Bilaga 6.  
MSB Opinion 2014. Tabell 29.  
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Bilaga 7.  
Ipsos Opinion 2014.  
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Bas: M n= 233, FP n=55, C n=40, KD n= 36, S n=305, V n=71, MP n=100, SD n=60, 14-25 mars 2014 



	
	

49	

Bilaga 8.  
Ipsos Opinion 2015.  

 

 


