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Utrikespolitiken och den  
svenska valrörelsen

Ulf Bjereld

Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor spelar sällan eller aldrig en avgörande roll 
i svenska valrörelser. ett ofta åberopat undantag är Tjeckoslovakienfrågan 

efter den sovjetiska inmarschen i augusti 1968, bara några veckor före det svenska 
valet. Inmarschen väckte starka känslor och folkpartiet anklagade den socialdemo-
kratiska regeringen för att ha svikit tjeckerna genom att bagatellisera risken för en 
sovjetisk invasion. Socialdemokraterna hävdade å sin sida att tjeckerna själva hade 
vädjat till Sverige och andra västmakter om återhållsamhet, för att inte i onödan 
provocera fram ett sovjetiskt angrepp. den gången blev valet en stor framgång för 
Socialdemokraterna, som med 50.1 procent av rösterna gjorde sitt bästa val under 
efterkrigstiden.1

Två skäl brukar framföras till att de utrikespolitiska frågorna sällan lyfts fram 
i svenska valrörelser. för det första betraktas det som ett nationellt intresse att 
uppvisa en hög grad av inrikespolitisk enighet kring utrikesfrågor. enighet över 
partigränserna gör en stats utrikespolitik trovärdig genom att den inte blir bero-
ende av tillfälliga majoritetskonstellationer i riksdagen. Så skulle t.ex. den svenska 
neutralitetspolitikens trovärdighet under kalla kriget ha försvagas om de politiska 
partierna inte var överens om den militära alliansfriheten. Att undvika interna 
strider om utrikes- och säkerhetspolitiken kan ur det perspektivet betraktas som 
en nationell säkerhetsstrategi, av särskild vikt i tider av internationell kris och oro. 
enigheten om utrikespolitiken blir ett uttryck för nationellt ansvarstagande – i 
nationens intresse låter de politiska partierna bli att försöka vinna partipolitiska 
poänger på utrikespolitiska frågor.

det andra skälet till att partierna undviker att söka strid kring utrikespolitiken 
har sin grund i partistrategiska överväganden. det finns flera strategiska skäl till att 
partierna vill undvika strid om utrikespolitiken. Inget enskilt parti vill t.ex. fram-
stå som splittrare av den nationella enigheten inför väljarna, eftersom en sådan 
fram toning skulle kunna leda till röstförluster för partiet. Valundersökningarna 
har också visat att utrikesfrågor är av mindre betydelse än inrikesfrågor som t.ex. 
sysselsättning, miljö, skattefrågor och välfärd när väljarna bestämmer sig för vilket 
parti de skall rösta på.2 därför finns det endast få röster att vinna för partierna på 
att profilera sig i utrikesfrågor. 

Men inför valet 2010 är förutsättningarna något förändrade. för första gången 
går Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till val som ett gemensamt 
regeringsalternativ. de rödgröna partierna har i rapporten En rödgrön politik för 
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Sveriges relationer med världens länder lyft fram vilka signifikanta skillnader som de 
menar att ett regeringsskifte skulle innebära för svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Men utrikes- och säkerhetspolitiken är inte bara ett frågeområde som skiljer de 
båda blocken åt, utan också ett frågeområde där det finns tydliga skillnader inom 
respektive block. Bland allianspartierna tycker t.ex. folkpartiet att Sverige bör avsäga 
sig den militära alliansfriheten och i stället söka medlemskap i Nato. Bland de 
rödgröna partierna har Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om att Sveriges 
fortsatta militära deltagande i Afghanistan skall utredas, medan Vänsterpartiet vill 
att de svenska soldaterna skall tas hem snarast. Åsiktsskillnaderna mellan de röd-
gröna i synen på svensk vapenexport har dock tillfälligt bilagts genom att partierna 
enats om att tillsätta en utredning i frågan. Även i synen på den israelisk-palestinska 
konflikten finns åsiktsskillnader mellan de rödgröna partierna. Inom den borgerliga 
alliansregeringen har också utrikesminister Carl Bildt (M) profilerat sig som en skarp 
kritiker av den israeliska politiken.

I detta kapitel vill jag studera väljaropinionen i de ovan nämnda utrikes- och 
säkerhetspolitiska frågorna och diskutera deras potential som valfrågor. Återfinns 
t ex skillnaderna på partinivå även bland partiernas sympatisörer?

svenskt nato-medlemskap

låt oss först redovisa hur svenska folkets inställning till Nato-medlemskap utveck-
lats. I tidigare mätningar har Nato-motståndarna alltid haft ett stabilt övertag och 
varit ungefär dubbelt så många som Nato-anhängarna. Tabell 1 visar svenska folkets 
inställning till Nato-medlemskap under åren 1994-2009.

resultaten visar att det svenska Nato-motståndet är stabilt. Andelen som anser 
att det är ett bra förslag att Sverige söker medlemskap i Nato har 2009 minskat till 
22 procent, mot 24 procent 2008. Andelen som anser att det är ett dåligt förslag 
att Sverige söker medlemskap i Nato uppgår 2009 till 42 procent, mot 41 procent 
2008. Andelen som anser att det är ett varken bra eller dåligt förslag har ökat till 
36 procent, mot 35 procent 2008. 

Vilka åsiktsskillnader i Nato-frågan återfinns då inom olika befolkningsgrupper? 
Tabell 2 visar svenska folkets Nato-åsikter 1994-2009 efter kön, ålder och parti-
sympati.

Kvinnor är mer negativt inställda än män till ett svenskt Nato-medlemskap. Åsikts-
skillnaderna mellan olika åldersgrupper varierar över tid. I 2009 års mätning är det 
den äldsta åldersgruppen som är minst negativ till Nato-medlemskap. Bland olika 
partisympatisörer är Nato-motståndet störst bland Vänsterpartister och Miljöpar-
tister, följt av Socialdemokrater och Centerpartister. för första gången sedan 1997 
finns det nu en övervikt för Nato-anhängare bland folkpartister. Nato-opinionen 
på väljarnivå följer ganska väl vänster-högerdimensionen. Bland Sverigedemokrater 
förespråkar 37 procent av sympatisörerna att Sverige går med i Nato, medan 30 
procent är emot (+7).
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Tabell 1 Svenska folkets inställning till Nato-medlemskap 1994-2009 (procent)

Förslag: Sverige bör söka medlemskap i Nato

 Bra  Varken Dåligt Summa Opinions- 
År förslag eller förslag procent balans
1994 15 37 48 100 -33
1995 17 37 46 100 -29
1996 21 34 45 100 -24
1997 24 38 38 100 -14
1998 22 35 43 100 -21
1999 19 34 47 100 -28
2000 24 31 45 100 -21
2001 22 29 49 100 -27
2002 23 36 41 100 -18
2003 22 34 44 100 -22
2004 20 33 47 100 -27
2005 22 32 46 100 -24
2006 22 32 46 100 -24
2007 19 37 44 100 -25
2008 24 35 41 100 -17
2009 22 36 42 100 -20

Kommentar. Opinionsbalansen visar andelen som tycker att det är ett bra förslag minus andelen 
som tycker att det är ett dåligt förslag. Värdena kan därmed variera mellan +100 (alla tycker att det 
är ett bra förslag) och -100 (alla tycker att det är ett dåligt förslag). Positiva värden anger en övervikt 
för andelen som anser att det är ett bra förslag, medan negativa värden anger en övervikt för andelen 
som anser att det är ett dåligt förslag. Personer som ej besvarat frågan ingår inte i procentbasen. 

Tabell 2 Svenska folkets inställning till Nato-medlemskap, efter kön, ålder och 
partisympati 1994-2009 (opinionsbalans)

Förslag: Sverige bör söka medlemskap i Nato

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Samtliga -33 -29 -24 -14 -21 -28 -21 -27 -18 -22 -27 -24 -24 -25 -17 -20

Kön
Man -30 -22 -20 -13 -18 -25 -18 -18 -12 -16 -21 -18 -17 -22 -14 -14
Kvinna -35 -33 -28 -16 -24 -36 -24 -35 -26 -29 -32 -28 -30 -29 -21 -25
Ålder
15-30 -45 -29 -30 -16 -12 -26 -28 -24 -10 -16 -19 -13 -22 -16 -14 -15
31-60 -32 -32 -26 -15 -27 -30 -26 -35 -26 -27 -33 -29 -31 -28 -26 -26
61-75 -20 -17 -16 -14 -12 -28 -7 -11 -9 -19 -21 -19 -13 -28 -2 -11

Partisympati
V -58 -53 -46 -57 -39 -55 -51 -61 -50 -51 -64 -58 -71 -56 -57 -65
S -36 -39 -38 -30 -33 -40 -41 -36 -32 -35 -40 -38 -37 -37 -35 -34
MP -61 -42 -50 -43 -52 -50 -36 -52 -54 -36 -55 -58 -57 -54 -50 -52
C -35 -26 -28 -32 -29 -40 -23 -37 -35 -39 -19 -41 -19 -29 -35 -27
FP -27 -4 -24 +11 -7 -31 -27 -21 -4 -8 -10 -13 -11 -2 -1 +10
KD -32 -9 -24 +2 -12 -14 +1 -17 +5 -14 -13 -8 -16 -9 +7 -12
M -17 +2 +7 +21 +9 +4 +16 +8 +34 +19 +8 +7 +2 0 +16 +4

Kommentar. Se tabell 1. Ju mer negativ opinionsbalans, desto svagare stöd för att Sverige bör 
söka medlemskap i Nato.
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sveriges militära deltagande i afghanistan

Sveriges militära deltagande i den fN-stödda – men Nato-ledda – Isaf-styrkan (Inter-
national Security Assistance Force) i Afghanistan ifrågasätts från flera håll. Kritikerna 
menar att det svenska uppdraget utökats över tid och att verksamheten alltmer 
påminner om krigförande i stället för fredsbevarande. de som försvarar Sveriges 
deltagande menar i stället att den militära närvaron i Afghanistan är nödvändig för 
att värna stabilitet och demokrati i landet. I tabell 3 redovisas svenska folkets åsikt 
om Sveriges deltagande i Isaf-styrkan i Afghanistan.

Tabell 3 Åsikt om Sveriges deltagande i FN:s militära insats i Afghanistan, 
2007 och 2009 (procent)

Förslag: Avbryta Sveriges deltagande i fN:s militära insats i Afghanistan

 Bra  Varken Dåligt Summa Opinions- 
År förslag eller förslag procent balans

2007 32 32 35  99 -3
2009 42 26 32 100 +10

Kommentar. Se tabell 1. Ju mer positiv opinionsbalans, desto starkare stöd för att Sverige bör 
avbryta sitt deltagande i Afghanistan. Bland svarsalternativen ingick också ”ingen uppfattning”. 
Dessa svar ingår inte i procentberäkningarna.

Opinionen har sedan 2007 blivit något mer negativ till Sveriges militära närvaro 
i Afghanistan. Andelen som anser att det är ett bra förslag att Sverige avbryter sitt 
deltagande har 2009 ökat till 42 procent, mot 32 procent 2007. Andelen som anser 
att det är ett dåligt förslag att Sverige avbryter sitt deltagande uppgår 2009 till 35 
procent, mot 32 procent 2007. Andelen som anser att det är ett varken bra eller 
dåligt förslag har minskat till 26 procent, mot 32 procent 2007. 

Bland partiernas sympatisörer återfinns det starkaste stödet för ett svenskt militärt 
tillbakadragande bland Vänsterpartister (67 procent) och Miljöpartister (51 procent). 
därefter följer Socialdemokrater (45 procent) och Kristdemokrater (43 procent). 
det svagaste stödet för ett svenskt militärt tillbakadragande återfinns bland Center-
partister (33 procent), Moderater (32 procent) och folkpartister (26 procent). Bland 
Sverigedemokraterna förespråkar 52 procent av sympatisörerna att Sverige lämnar 
Afghanistan. frågan om ett svenskt militärt tillbakadragande från Afghanistan följer 
nu vänster-högerdimensionen på ett helt annat sätt än vad som var fallet i 2007 års 
undersökning. då var det framförallt Miljöpartister och Vänsterpartister som var 
mer positiva till Sveriges militära deltagande än vad de är i 2009 års undersökning.

Undersökningen genomfördes före dödsskjutningarna av två svenska soldater 
i februari 2010. en Sifo-mätning har visat att den svenska opinionen efter döds-
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skjutningarna blev klart mer positivt inställd till en fortsatt svensk militär närvaro. 
Men det återstår att se om den effekten är varaktig.

totalförbud mot svensk vapenexport

frågan om svensk vapenexport har alltid varit kontroversiell. Svensk vapenexport 
är egentligen förbjuden enligt lag, men lagen erbjuder undantagsregler i en sådan 
utsträckning att Sverige relativt sett är en av världens största vapenexportörer. Under 
det kalla kriget motiverades den svenska vapenexporten med att den var nödvändig 
för att möjliggöra en inhemsk svensk vapenindustri, vilken i sin tur ansågs nödvändig 
för att värna den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet. I dag legitimeras den 
svenska vapenexporten i princip enbart genom jobbtillfällen och teknologiutveckling. 

I 2009 års SOM-undersökning fick de svarande ta ställning till förslaget ”Sverige 
bör införa totalförbud mot vapenexport”.3 resultaten visar att det var fler som var 
för än emot ett totalförbud för vapenexporten. Av de tillfrågade ansåg 37 procent 
att det var ett bra förslag att införa ett totalförbud för svensk vapenexport medan 32 
procent ansåg att det var ett dåligt förslag och 31 procent ansåg att det var ett varken 
bra eller dåligt förslag. det är första gången sedan 1999 som frågan om totalförbud 
mot svensk vapenexport ställs i SOM-undersökningarna. År 1999 var det i stället fler 
som var negativa än som var positiva till ett totalförbud för vapenexporten. Av de 
tillfrågade 1999 ansåg 33 procent att det var ett bra förslag att införa ett totalförbud 
för svensk vapenexport medan 41 procent ansåg att det var ett dåligt förslag och 26 
procent ansåg att det var ett varken bra eller dåligt förslag.

en intressant iakttagelse är att frågan om svensk vapenexport är en av de politiska 
sakfrågor alla kategorier som uppvisar störst åsiktsskillnad mellan män och kvinnor. 
Bland män är 24 procent för ett svenskt förbud, medan 48 procent är emot. Bland 
kvinnor är i stället 49 procent för ett förbud, medan endast 15 procent är emot.

Bland partiernas sympatisörer återfinns det starkaste stödet för ett svenskt total-
förbud för vapenexport bland Miljöpartister (73 procent) och Vänsterpartister (66 
procent). därefter följer Centerpartister (39 procent), Socialdemokrater (37 procent), 
folkpartister (34 procent) och Kristdemokrater (34 procent). det svagaste stödet 
för ett svenskt totalförbud för vapenexport återfinns bland Moderater (19 procent). 
Bland Sverigedemokraterna förespråkar 28 procent av sympatisörerna ett totalförbud.4

konflikterna i Mellanöstern

Synen på Israel och dess agerande i Mellanösternkonflikten har under flera decennier 
varit ett konfliktämne i svensk debatt. Israel hade från sitt bildande 1948 fram till 
mitten av 1970-talet-talet en stark ställning i svensk opinion, en ställning som sedan 
klart försvagats. I en opinionsundersökning av Beredskapsnämnden för psykologiskt 
försvar från 1973 sade sig 49 procent gilla Israels agerande i Mellanösternkonflik-
ten. I 1986 års SOM-undersökning hade andelen sjunkit till 20 procent, i 2004 
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års SOM-undersökning till 8 procent och i 2006 års undersökning till 6 procent. 
Men de olika palestinska eller arabiska aktörerna i konflikten har inte lyckats vinna 
det opinionsstöd som Israel förlorat, utan har även de ett mycket svagt stöd i den 
svenska opinionen.5

Tabell 4 visar svenska folkets uppfattning om Israels, Hamas, Hizbollahs, USA:s 
och Irans uppträdande i Mellanösternkonflikten 2006 och 2009 (procent och 
opinionsbalans). 

Tabell 4 Svenska folkets uppfattning om Israels, Hamas, Hizbollahs, USA:s 
och Irans uppträdande i Mellanösternkonflikten 2006 och 2009 
(procent och opinionsbalans) 

Fråga: I vilken utsträckning är du positiv eller negativ till följande staters/gruppers 
uppträdande i Mellanösternkonflikten?

                    Positiv                     Varken eller                   Negativ  
 2006 2009 2006 2009 2006 2009

Israel 6 6 18 17 76 77
Hamas 2 3 16 14 83 82
Hizbollah 2 2 13 14 85 84
USA 7 17 20 26 73 57
Iran 1 1 15 15 84 85

Kommentar: Svarsalternativen var ”mycket positiv”, ”ganska positiv”, ”varken positiv eller nega-
tiv”, ganska negativ”, ”mycket negativ” och ”ingen uppfattning”. I tabellen är ”mycket positiv” och 
”ganska positiv” hopslagna till ”positiv” medan ”ganska negativ” och ”mycket negativ” är hopslagna 
till ”negativ”. Andelen som svarade ”ingen uppfattning” varierade mellan 26 och 33 procent och 
ingår ej i procentredovisningarna i tabellen.

resultaten visar att det fortfarande finns en övervägande negativ bild i svensk opi-
nion av de olika aktörerna i Mellanösternkonflikten. Inställningen till Israel är något 
mindre negativ än inställningen till Hamas, Hizbollah och Iran. Men skillnaderna är 
små. endast 6 procent sade sig 2009 vara positiva till Israels agerande, mot 3 procent 
för Hamas, 2 procent för Hizbollah och 1 procent för Iran. den enda signifikanta 
skillnaden mellan 2006 och 2009 är att bilden av USA:s uppträdande i konflikten 
blivit mer positiv. År 2006 var det 7 procent som hade en positiv bild av USA:s 
agerande. 2009 har den andelen ökat till 17 procent. På samma sätt har andelen 
som har en negativ bild av USA:s agerande minskat från 73 procent 2006 till 57 
procent 2009. Sannolikt är det Barack Obamas tillträde som USA:s president som 
gjort den svenska opinionen något mer positiv till USA:s agerande.

Bland partiernas sympatisörer återfinns det starkaste stödet för Israels agerande 
bland Kristdemokrater (31 procent) och Sverigedemokrater (13 procent). I övrigt 
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är skillnaderna väldigt små: Socialdemokrater och Moderater 6 procent, folkpar-
tister 5 procent, Vänsterpartister och Miljöpartister 3 procent samt Centerpartister 
2 procent. jämfört med 2006 års undersökning har Israel främst tappat stöd hos 
Moderater. Stödet för Hamas, Hizbollah och Iran är så svagt att det inte går att 
identifiera några relevanta partiskillnader. I synen på USA:s agerande i konflikten 
är det Vänsterpartister som är mest negativa, medan främst Kristdemokrater och 
Moderater är positiva.

Utrikes- och säkerhetspolitiken i den svenska valrörelsen 2010

de rödgröna partierna har markerat att de vill gå på offensiven i de utrikes- och 
säkerhetspolitiska frågorna under 2010 års valrörelse. Sveriges relationer till Nato är 
sannolikt en av de frågor där de rödgröna tänker profilera sig starkast. den borgerliga 
alliansregeringen är splittrad i synen på svenskt Nato-medlemskap, samtidigt som 
motståndarna till ett svenskt Nato-medlemskap har ett stabilt övertag i den svenska 
opinionen. debatten kommer troligen inte bara att kretsa kring ett svenskt med-
lemskap i Nato, utan också om vilken typ av samövningar med Nato som Sverige 
givet sin militära alliansfrihet skall kunna medverka i.

Även frågan om Sveriges militära deltagande i Afghanistan kommer att debatteras. 
Men här är de strategiska förutsättningarna mer svårbedömbara. den borgerliga 
alliansregeringen kan lyfta fram de rödgrönas öppna splittring i en för landet oerhört 
viktig fråga. Å andra sidan har den svenska opinionen blivit alltmer negativt inställd 
till Sveriges militära insats i Afghanistan och de rödgröna är det enda blocket som 
inrymmer partier som är skeptiska eller direkt kritiska till den svenska insatsen.6

I fråga om vapenexporten finns det ett knappt övertag i den svenska opinionen 
för dem som vill införa ett totalförbud. de rödgröna är splittrade i sak, men har 
enats om att hantera frågan genom att tillsätta en ny utredning ifall de vinner valet 
2010. de borgerliga allianspartierna har knappast några skäl att lyfta frågan. Mycket 
talar därför att frågan om svensk vapenexport inte kommer att debatteras i någon 
särskild utsträckning under valrörelsen.

frågan om den israelisk-palestinska konflikten är ständigt aktuell och väcker 
alltid starka känslor. de rödgröna partierna står här närmare varandra i sak än vad 
de kanske har gjort tidigare. den svenska opinionen är starkt kritisk till samtliga 
aktörers agerande, även till Israels. Men frågan är känslig – inte minst mot bakgrund 
av de anklagelser om antisemitism som då och då lyfts fram i debatten. Bland de 
rödgröna partierna är Vänsterpartiet och Miljöpartiet också mer öppna för olika 
former av sanktioner mot Israel än vad Socialdemokraterna är. frågan kommer 
säkert att debatteras en hel del under valrörelsen – men vilken riktning debatten tar 
kommer att påverkas av den då aktuella händelseutvecklingen i området.

Sammantaget är det mycket som talar för att de utrikes- och säkerhetspolitiska 
frågorna kommer att spela en något större roll i årets valrörelse än vad de brukar göra. 
däremot kommer de sannolikt inte att ha någon avgörande inverkan på valutgången, 
såvida inte något oväntat och dramatiskt plötsligt skulle inträffa, t ex i Afghanistan.
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noter
1 Bjereld (2007a), Bjereld & demker (1995).
2 Petersson (1982), Oscarsson & Holmberg (2008).
3 Svarsalternativen var ”mycket bra förslag”, ”ganska bra förslag”, ”varken bra eller 

dåligt förslag”, ”ganska dåligt förslag” samt ”mycket dåligt förslag”.
4 I en undersökning från demoskop i november 2009 ställdes frågan ”Skall Sverige 

tillåta vapenexport till andra länder”; 37 procent svarade ja och 55 procent nej.
5 Bjereld (2007b).
6 Notera dock att i den Sifo-mätning som genomfördes efter dödsskjutningarna 

av två svenska soldater blev den svenska opinionen mer positivt inställd till en 
fortsatt svensk militär närvaro. det är osäkert hur länge den effekten håller i sig.
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