
 
                  
 Department of Political Science 

 

 
 
 
En strid om verkligheten och Nato 

En studie av Natoförespråkare i Sveriges riksdag  

 

 

Rickard Blomstrand (901125-) 

  

 

 

Självständigt arbete i statsvetenskap, 30 Högskolepoäng 

Masterprogrammet i statsvetenskap 

Höstterminen 2014 

Handledare: Magnus Reitberger 

Examinator: Tommy Möller 

Antal ord (exklusive bilaga): 21 474 



En strid om verkligheten och Nato  Rickard Blomstrand 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................... 3 

1.3 Frågeställningar .............................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsning ................................................................................................................... 4 

1.5  Diskussion kring pågående händelseförlopp kopplat till Natofrågan ............................ 4 

1.6  Disposition ..................................................................................................................... 6 

2. Metod, genomförande och material ....................................................................................... 7 

2.1 Forskningsdesign ........................................................................................................... 7 

2.2 Metodproblem inom kvalitativ forskning ...................................................................... 8 

2.3 Kvalitativa elitintervjuer och genomförande ................................................................. 9 

2.4  Material ........................................................................................................................ 12 

2.5 Intervjuer och urval ...................................................................................................... 13 

2.6 Intervjupersoner och kommentarer för respektive intervju .......................................... 15 

3. Teori ..................................................................................................................................... 20 

3.1  Konstruktivism i internationella relationer .................................................................. 20 

3.2  Kollektiva minnen ........................................................................................................ 21 

3.3  Den svenska säkerhetspolitiska identiteten .................................................................. 23 

3.4  Tidigare forskning ........................................................................................................ 25 

3.5  Teorins tillämpning ...................................................................................................... 27 

4. Resultat och analys .............................................................................................................. 28 

4.1.  Kollektiva minnen, identitet och värderingar............................................................... 28 

4.1.1 Betydelsen av kollektiva minnen ................................................................................ 28 

4.1.2 Sverigebilden ............................................................................................................... 32 

4.1.3 Värderingsmässiga aspekter ........................................................................................ 35 

4.2  Svensk neutralitet och Nato – respondenternas uppfattningar ..................................... 36 

4.2.1 Politiska aktörer och dess inflytande ........................................................................... 37 

4.2.2 Det förflutnas styrka .................................................................................................... 40 

4.2.3 Sveriges nutida försvar – uppfattningar och debatt ..................................................... 43 

4.3  Vägen till ett Natomedlemskap .................................................................................... 48 



En strid om verkligheten och Nato  Rickard Blomstrand 

4.3.1 En upplyst allmänhet ................................................................................................... 48 

4.3.2 Sveriges närområde ..................................................................................................... 49 

4.3.3 Politiskt ledarskap ....................................................................................................... 52 

4.3.4 Partiernas roll .............................................................................................................. 54 

5. Slutsatser .............................................................................................................................. 61 

6. Referenslista ......................................................................................................................... 66 

6.1  Tryckta källor ............................................................................................................... 66 

6.2  Internetkällor ................................................................................................................ 68 

6.3 Intervjuer ...................................................................................................................... 69 

7. Bilagor.................................................................................................................................. 70 

7.1 Bilaga 1 – Intervjuguide ............................................................................................... 70 

 



En strid om verkligheten och Nato  Rickard Blomstrand 

Sida 1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Våra uppfattningar kring verkligheten har en stor inverkan på vilka handlingar som vi 

finner legitima och eftersträvansvärda. Eftersom våra verklighetsuppfattningar och 

normer skiljer sig åt, gör även våra inställningar till olika förslag det. I en demokrati 

innebär det att de mest utbredda verklighetsuppfattningarna blir vägledande i våra 

beslutsprocesser. Det finns därmed motiv för att försöka influera andra människors 

verklighetsuppfattningar i en riktning som skapar gynnsammare förutsättningar för ens 

egna politiska målsättningar. En av de forskare som intresserat sig för dessa frågor, 

särskilt tillkomsten av specifika verklighetsuppfattningar, är den franske sociologen 

Maurice Halbwachs. Han använder sig av begreppet ”kollektiva minnen”
1
 för att beskriva 

gemensamma verklighetsuppfattningar hos individer inom olika sociala grupper.  

Upplevelser om verkligheten och det förflutna spelar en viktig roll inom många 

politikområden. I en svensk kontext anser jag att det finns ett område där sådana 

uppfattningar, väldigt tydligt har utgjort en avgörande faktor: försvars- och 

säkerhetspolitiken. Mer specifikt har det haft en stor inverkan på Sveriges 

ställningstaganden i frågor om militärt försvarssamarbete. Sedan efterkrigstiden har detta 

främst rört förbindelserna till försvarsalliansen Nato.  

Sverige har ett komplicerat förhållande till Nato (North Atlantic Treaty Organization). 

Sedan försvarsalliansens tillkomst 1949, har Sverige valt att ställa sig utanför detta 

samarbete med hänvisning till att det skulle vara motstridigt gentemot Sveriges 

deklarerade neutralitetsdoktrin. Formellt sett förblev Sverige neutralt och alliansfritt 

under hela kalla kriget men flera forskare och journalister har sedan 90-talet, presenterat 

en annorlunda bild av Sveriges faktiska förbindelser till Nato. Även den statliga 

neutralitetspolitikkommissionen i början av 90-talet fastslog, om än väldigt försiktigt, att 

den svenska självbilden som ett neutralt land hade brister i verkligheten.
2
 Den före detta 

utrikesministern Östen Undén deklarerade i mitten av 1900-talet: ”alliansfrihet i fred 

                                                 
1
 Se avsnitt 3.2 för beskrivning. 

2 
Agrell 2000:156–157, Möller 2007:160–161 
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syftande till neutralitet i krig”.
3
 Detta förefaller fortfarande vara den vägledande 

inställningen för många i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Det svenska 

Natomotståndet kvarstår. 

Det finns dock de som är av en annan åsikt. Ända sedan Natos tillkomst 1949 har det 

funnits svenskar som förespråkat ett svenskt medlemskap i denna sammanslutning. Det är 

dock främst efter kalla krigets slut som dessa kritiker gjort sina röster hörda. Delar av 

denna minoritet har utmanat innehållet i den kollektiva identitet som svensk utrikespolitik 

kommit att utgöra för många under väldigt lång tid.
4
 En identitet baserad på en tanke om 

en egen ståndpunkt i förhållande till de supermakter som präglat andra halvan av 1900-

talet. Neutralitet och alliansfrihet är sedan länge, positivt laddade begrepp i Sverige. 

Denna föreställning om det neutrala Sverige som medlare i en fientlig värld lever enligt 

Mikael Holmström, i allra högsta grad kvar även idag. Många medborgare är alltjämt 

omedvetna om Sveriges omfattande samarbete med Nato.
5
 Holmström menar att vår 

formella bild av Sveriges långa neutralitetspolitik fortfarande påverkar dagens försvars- 

och utrikespolitik.
6
 Vilket bland annat uttrycks i vår motvilja till att bli medlemmar i 

Nato. Det pågår således en politisk strid om verkligheten; vad är svensk identitet och 

vilka är våra kollektiva minnen? Natoförespråkare erbjuder andra svar på dessa frågor än 

ovanstående. Utifrån deras svar skulle en svensk Nato-anslutning förmodligen framstå 

som mer naturlig.  

Rent partipolitiskt finns det ett relativt litet stöd för ett svenskt Natomedlemskap. I 

dagsläget är det endast två av riksdagspartierna som förordar anslutning till Nato; 

Moderaterna och Folkpartiet.
7
 Dessa två partier erhöll tillsammans strax under 30 procent 

i riksdagsvalet 2014
8
, vilket sammanfaller med 2013 års SOM-undersökning, i vilken 29 

% uppgav att det var ett bra förslag att Sverige bör söka medlemskap i Nato.
9
 Det är 

intressant att studera de politiska företrädare som representerar denna minoritet eftersom 

deras förslag står i konflikt med Sveriges långa tradition av neutralitetsträvan inom 

                                                 
3
 Lewin 2002:390 

4
 Se avsnitt 3.3 för en utförlig beskrivning 

5 
Holmström 2012:577 

6 
Ibid:575 

7 
Moderaternas handlingsprogram 2013, Folkpartiets partiprogram 2013 

8
 Valmyndighetens hemsida 

9
 Bergström och Oscarsson (red.) 2014:487–488 
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utrikes- och säkerhetspolitik. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är det intressant att 

undersöka deras perspektiv då de utmanar den externa självbild som varit så 

framträdande i svensk politik under 1900-talets andra hälft. Deras konkurrerande 

självbild skulle således innebära ett tydligt identitetsskifte för Sverige. Förmodligen 

ligger flertalet, annorlunda verklighetsuppfattningar och upplevelser av sociala fenomen 

bakom denna minoritets ställningstagande. Jag tror alltså att det konstruktivistiska 

synsättet
10

 kan hjälpa oss att förstå bakgrunden till denna grupps perspektiv.    

1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att försöka fånga samt beskriva de uppfattningar och 

föreställningar som innehas av de politiker som förespråkar ett svenskt Natomedlemskap. 

Detta för att bidra till en förståelse för den Nato-positiva minoritetens perspektiv.  Jag är 

intresserad av hur deras självbild förhåller sig till den svenska neutralitetsidentiteten; den 

historiebeskrivning som kan anses ha vunnit kraft i Sverige. Det råder en kontinuerlig 

politisk strid mellan olika verklighetsuppfattningar. Vilka kollektiva minnen och 

självbilder som råder, är inget statiskt fenomen. Ifall en sida vinner gehör för sin 

verklighetsbild, kan detta få långtgående politiska konsekvenser. Jag är således 

intresserad av hur Natoförespråkarna resonerar kring olika minnen och självbilder och 

den kamp som pågår kring dessa. Studien ämnar även undersöka hur denna Nato-positiva 

minoritet uppfattar det svenska opinionsläget och debatten kring Nato, inte bara idag, 

utan även deras förståelse av dess förflutna och framtida möjligheter.  

1.3 Frågeställningar 

(I) Hur resonerar Natoförespråkarna kring kampen mellan de olika kollektiva minnen och 

identiteter/självbilder, vilka de förknippar med frågan för ett svenskt Natomedlemskap?  

(II) Hur upplever respondenterna Sveriges långa historik av neutralitetspolitik och starkt 

Natomotstånd?  

(III) Vad är deras tankar kring hur Nato-opinionen kan utvecklas i en mer positiv riktning 

samt de politiska partiernas roll i detta arbete? 

                                                 
10

 Se avsnitt 2.1 för beskrivning av detta synsätt. 
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1.4 Avgränsning 

Fokus för studien är representanter från de två politiska partier som formellt tagit 

ställning för ett svenskt Natomedlemskap; Folkpartiet och Moderaterna. Gällande 

huvuddelen av studiens material; intervjuerna, har en avgränsning gjorts till nationella 

partiföreträdare med inriktning på försvars-/utrikespolitik. Därför har urvalet gjorts bland 

dessa partiers representanter i riksdagens försvars- och utrikesutskott, samt riksdagens 

delegation till Natos parlamentariska församling. Partiföreträdarna är aktiva inom dessa 

utskott idag eller i nära dåtid. Antalet intervjuer har fastställts till sju stycken, varav tre 

representanter från Moderaterna och fyra representanter från Folkpartiet. Urvalet av 

respondenter motiveras mer utförligt i avsnitt 2.5. 

1.5  Diskussion kring pågående händelseförlopp kopplat till Natofrågan 

Denna uppsats skrevs i ett sammanhang där det förekommit flera händelser och 

förändringar i omvärldsläget som kan antas ha stark koppling till frågan kring en svensk 

Nato-anslutning. Under den senaste tiden har Sveriges närområde försämrats. Denna 

försämring har främst sin grund i Rysslands agerande under 2014. Den ryska 

federationen invaderade och annekterade en annan suverän stats territorium; Krimhalvön 

i sydöstra Ukraina. Något sådant har vi inte sett i Europa på flera decennier. Initialt 

verkade detta händelseförlopp bidra till ett minskat stöd i opinionen för ett svenskt 

Natomedlemskap.
11

 Det som har titulerats ”Ukrainakrisen” har fortsatt under året och är 

fortfarande pågående då detta skrivs.  

Det är dock inte enbart i Östeuropa som det har blivit oroligare. Operationer i Sveriges 

direkta närområde har också trappats upp. Flera länder runt Östersjön inklusive Sverige, 

har utsatts för flera ryska kränkningar av deras luftrum.
12

 Den allvarligaste incidenten för 

svensk del förekom dock under havsytan. Den 17 oktober iscensatte Försvarsmakten en 

underrättelseoperation för att undersöka misstänkt ”främmande undervattensverksamhet” 

i Stockholms skärgård.
13

 Operationen pågick i cirka en vecka. Den 14 november höll 

Försvarsmakten en presskonferens på Rosenbad, där överbefälhavare Sverker Göranson 

                                                 
11

 Svenska dagbladet 2014-03-15 
12

 Aftonbladet 2014-09-21 
13

 Svenska dagbladet 2014-10-18 
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framträdde tillsammans med statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter 

Hultqvist. Man meddelade att den genomförda underrättelseoperationen i Stockholms 

skärgård under oktober-månad, säkrat otvivelaktiga bevis för att Sveriges territorium 

kränkts av minst en ubåt tillhörande främmande makt. Man har dock inte kunnat fastställa 

ubåtens nationalitet.
14

 

I samband med och efter tidpunkten för uppmärksammandet och bekräftandet av 

undervattensverksamheten i Stockholms skärgård har det genomförts två 

opinionsundersökningar angående inställningen till ett svenskt Natomedlemskap (Novus 

och Sifo). Båda indikerar ett ökat stöd i opinionen för en svensk anslutning till Nato.
15

 

Det är således troligt att denna händelse i Sveriges absoluta närhet har bidragit till 

upplevelsen av ett reellt hot mot Sverige bland dess medborgare, och fått allt fler att 

betrakta ett Natomedlemskap som ett sätt att värna sig gentemot detta hot. Eftersom det 

inte finns några större indikationer på att den nuvarande händelseutvecklingen i 

närområdet håller på att brytas, är det möjligt att det kan ske stora förändringar inom 

svensk försvars- och säkerhetspolitik i en snar framtid. 

Studiens intervjuer genomfördes under en period på cirka sju veckor. Flera av 

ovanstående händelser utspelade sig under och efter denna period. Detta har inneburit att 

intervjuer har genomförts innan eller efter Försvarsmaktens underrättelseoperation i 

Stockholms skärgård, samt presentationen av Novus opinionsundersökning. Samtliga 

intervjuer genomfördes innan Försvarsmakten bekräftade att främmande makt hade 

kränkt svenskt territorialvatten och Sifo:s opinionsmätning släpptes. Dessa faktorer kan 

såklart ha påverkat resultatet av intervjuerna. Man kan bara spekulera kring vilka 

eventuella kommentarer som kunde framkommit vid en diskussion av dessa händelser, 

från de tre respondenter (Johansson, Forssell och Hamilton) som intervjuades innan 

händelserna i slutet av oktober-månad. Det hade såklart varit optimalt ifall samtliga hade 

intervjuats under samma förhållanden, men vissa aspekter ligger helt enkelt bortom 

forskarens kontroll. Jag tror dock inte att dessa händelser har fått några betydande 

konsekvenser för respondenternas uppfattningar och ställningstaganden, då jag inte 

                                                 
14

 Dagens nyheter 2014-11-15 
15

 TV4 Nyheternas hemsida 2014-10-29 och Svenska dagbladet 2014-12-01 
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upplevde någon markant förändring i inställningar hos de som intervjuades efter 

ovanstående händelser, i förhållande till det material som motiverade mitt urval 

(debattartiklar och motioner).          

1.6  Disposition 

I metod- och materialavsnittet redovisas den kvalitativa forskningsdesignen och studiens 

empiriska material. Urvalet av respondenter klargörs och följs av en beskrivning av dessa 

samt en kort kommentar till respektive intervju. Även en beskrivning av studiens 

genomförande återfinns i detta avsnitt. I teoridelen presenteras begreppet ”kollektiva 

minnen”, konstruktivismens syn på kopplingen mellan identitet och handlingsförfarande 

på den internationella arenan samt teorin om Sveriges försvarspolitiska identitet. Ett 

förtydligande angående kopplingen mellan teori och empiri har även inkluderats. 

Studiens resultat och analys presenteras tillsammans utifrån respektive forskningsfråga. 

Därefter följer studiens slutsatser och referenslista.        
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2. Metod, genomförande och material 

2.1 Forskningsdesign 

Studiens har sin ontologiska utgångspunkt i konstruktivismen, vilken hävdar att sociala 

fenomen och deras mening, skapas och förändras av sociala aktörer. De är inte på förhand 

givna, externa enheter. Det innebär att sociala fenomen är ständigt föränderliga genom 

social interaktion.
16

 Konstruktivismen menar att vi inte kan se den sociala världen som 

den verkligen är, utan all kunskap filtreras genom våra egna föreställningar av denna. 

Detta innebär att sanning, är något vi tillskriver teoretiska påståenden kring världen, 

snarare än världen i sig.
17

 Fokus ligger därmed på olika perspektiv. Respondenternas 

uppfattningar kring Nato har formats på olika sätt, genom bland annat egna erfarenheter 

och värderingsmässiga ställningstaganden. Frågan kring ett svenskt Natomedlemskap är 

inget statiskt fenomen som enbart kan uppfattas på ett sätt. Vad Nato och svensk 

neutralitetspolitik har för innebörder och värde, är ämnen som är mottagliga för 

förändring. Christine Agius är en av de som studerat detta i sin bok: The social 

construction of Swedish neutrality – Challenges to Swedish identity and sovereignty. 

Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv med fokus på identitet, försöker hon förklara den 

svenska historien av neutralitet.
18

  

Tolkningsperspektivet interpretivism har en stor roll i studiens genomförande. Detta 

perspektiv hävdar att samhällsvetenskaplig forskning skiljer sig markant från 

naturvetenskaplig på grund av de olikheter som deras studieobjekt har.
19

 Interpretivismen 

syftar till att förstå hur enskilda aktörer uppfattar och handlar i den socialt konstruerade 

verkligheten i vilka de är verksamma, utifrån deras egna perspektiv.
20

 Poängen är att 

individers egna föreställningar kan skilja sig från andras och är öppna för förändring 

genom socialt samspel med andra aktörer. Det är dessa föreställningar som jag inom 

ramen för denna studie är intresserad av att förstå. Opinionen mot ett svenskt 

                                                 
16

 Bryman 2001:16–18 refererad i Grix 2010:61, Bryman 2011:36 
17

 Kurowska och Kratochwil i Kurowska och Breuer (edt.) 2012:86 
18

 Agius 2006 
19

 Bryman 2011:32 
20

 Ibid:32–33, 341 
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Natomedlemskap har säkerligen annorlunda föreställningar än den minoritet som 

förespråkar ett sådant medlemskap. Det är dessa föreställningar som utgörs av tolkningar 

av deras omvärld, vilka i sin tur påverkar deras ställningstaganden i sakfrågor så som 

Nato. Samtidigt kan man inte förutsätta att samtliga Natoförespråkare är överens om alla 

aspekter - de är ingen homogen grupp. Vad de har gemensamt är att de har dragit 

slutsatsen att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato. Förmodligen finns flera 

gemensamma nämnare, men hur de har kommit fram till detta skiljer sig antagligen från 

person till person, då varje individ har sina egna erfarenheter och bakgrund.  

Ovanstående brukar inkluderas i forskningsstrategin som beskrivs som kvalitativ. Denna 

kategori beskrivs av Bryman som att den; ”[…] är induktiv, tolkande och 

konstruktivistisk till sin art […]”.
21

 Dess induktiva målsättning är att utifrån studiens 

empiri kunna göra teoretiska generaliseringar.
22

 Studiens ambition är inte att testa 

Halbwachs teori kring kollektiva minnen i syfte att antingen verifiera eller förkasta den. 

Det är dock sällan kopplingen mellan teori och empiri är induktivt till fullo. Deduktiva 

drag är svåra att undvika. Att arbeta helt utan hypoteser är oundvikligt och i realiteten 

innehåller forskning oftast ett samspel mellan induktion och deduktion.
23

 Vid 

utformningen av mina frågeställningar i intervjuguiden, är det t.ex. svårt att undvika 

inspiration från etablerade teorier. Studiens första forskningsfråga är dessutom direkt 

inspirerad av ovanstående teorier, i syfte att förstå vilken roll (om någon) de spelat för 

respondenternas ställningstagande i Natofrågan. 

2.2 Metodproblem inom kvalitativ forskning 

Inom kvantitativ forskning syftar reliabilitet till mätinstrumentens pålitlighet vid mått av 

ett särskilt begrepp.
24

 En del kvalitativa forskare menar att eftersom mätning inte har 

samma fokus inom kvalitativ forskning, är begreppen validitet och reliabilitet av mindre 

betydelse inom denna. Dessa tenderar att förkasta uppfattningen om att kvalitativ 

forskning kan ”fånga” den sociala verkligheten. De menar istället att kvalitativa begrepp 

                                                 
21

 Bryman 2011:40–41, 340 
22

 Ibid:28, 40 
23

 Ragin 1994:47 refererad i Grix 2010:115, Grix 2010:114–115 
24

 Bryman 2011:160–161 
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och teorier endast utgör en av många tillförlitliga representationer.
25

 Andra hävdar dock 

att man kan anpassa dessa begrepp utifrån den kvalitativa forskningens metoder, men 

samtidigt behålla deras ursprungliga betydelse.
26

  

LeCompte och Goetz menar att extern reliabilitet är svårt att kombinera med kvalitativ 

forskning eftersom man inte kan återskapa en studies identiska sociala omgivning. Men 

de hävdar ändå att vissa saker kan göras. En kvalitativ forskare bör vid replikation av en 

studie, försöka placera sig i en social roll som liknar den ursprungliga forskarens. Detta 

kan bidra till att forskarnas upplevelser blir mer jämförbara med varandra.
27

 Intern 

validitets betydelse inom kvalitativ forskning innebär att det alltid ska finnas en god 

överensstämmelse mellan iakttagelser och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. 

Därmed är intervjuer, i vilka forskaren befinner sig i intervjupersonens sociala kontext, 

en bra metod för att uppnå detta.
28

 Eftersom kvalitativ forskning ofta utgår från ett 

begränsat urval och använder sig av enskilda fall blir den externa validiteten väldigt låg.
29

  

För min del innebär detta att jag inte göra anspråk på att studiens resultat och slutsatser är 

generaliserbara i den kvantitativa bemärkelsen. För att säkerställa en hög grad av intern 

validitet, måste forskaren under studiens gång vara tydlig med mina motiveringar till de 

val och tolkningar som gjorts och på ett övertygande sätt förklara hur teori och empiri 

håller ihop. För att underlätta extern reliabilitet krävs det att man så gott som möjligt, ger 

en bra beskrivning av den sociala roll man innehade och i vilken kontext studien 

genomfördes. En del av den situation och sammanhang som studien genomfördes i har 

redan beskrivits.
30

 Problemet är att forskare sällan har kontroll över dessa 

omständigheter, vilket försvårar replikation av studien.    

2.3 Kvalitativa elitintervjuer och genomförande 

Studiens empiri utgörs till största del av kvalitativa intervjuer. Då studiens 

forskningsfrågor syftar till att skapa förståelse för hur enskilda aktörer uppfattar sin 
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verklighet, är de i sig själva interpretitiva.
31

 Kvalitativa intervjuer fokuserar på 

respondenternas egna ståndpunkter, synsätt och uppfattningar (i detta fall, om 

Natofrågan). På grund av detta har frågeställningarna i intervjuguiden formulerats mer 

generellt.
32

 Studiens forskningsfrågor kräver att intervjumallen tillåter mer utförliga 

resonemang från intervjupersonernas sida. Därför är det nödvändigt att de specifika 

intervjufrågorna inte blir alltför snävt utformade, så som statiska ja och nej-frågor. 

Studien kommer därför att använda sig av s.k. semistrukturerade intervjuer som metod 

för att erhålla den information som jag efterfrågar. Denna intervjuform har en viss 

struktur men tillåter samtidigt ett visst mått av flexibilitet, vilket möjliggör för mig som 

intervjuare att fullfölja oväntade aspekter som kan dyka upp under intervjun.
33

   

Valet av intervjupersoner är målinriktat, d.v.s. tanken var att intervjua personer som är 

mest relevanta för att besvara forskningsfrågorna.
34

 Efter att jag genomfört en granskning 

av de aktuella företrädarnas tidigare uttalanden och motioner, kunde förespråkare för ett 

svenskt Natomedlemskap urskiljas. Det är dock möjligt att andra ledamöter hyser 

liknande åsikter om Nato, men p.g.a. av bristen av tillgängliga bevis för detta 

prioriterades de ledamöter som offentligt uttalat ett stöd för svenskt Natomedlemskap. 

Respondenternas roll som högt uppsatta partipolitiska företrädare, specialiserade på de 

områden som rör mina forskningsfrågor, innebär att studiens empiri närmast är att 

betrakta som elitintervjuer. Studiens respondenter kan anses tillhöra en grupp som är 

tonsättande bland de politiker som förespråkar ett svenskt Natomedlemskap. 

Intervjupersonerna blir således politiska representanter för de medborgare som delar 

deras kollektiva minnen av Sveriges neutralitetspolitik och självbild. Min förhoppning är 

att det faktum att respondenterna utgör en elit, kan bidra till att ge studien större tyngd. 

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att metoden i alltför stor utsträckning är 

subjektiv och beroende av forskarens uppfattning om vad som är viktigt och relevant. 

Många forskare som använder sig av denna metod anser dock att detta är en styrka, då 
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den möjliggör för nya frågeställningar och upptäckter.
35

 Vissa menar att det kan finnas en 

diskrepans mellan vad respondenten berättar och hur personen faktiskt uppfattar sin 

verklighet. Natofrågan brukar beskrivas som kontroversiell, vilket riskerar att man inte 

får komplett tillgång till respondentens verkliga tankar. Dock utgår det konstruktivistiska 

perspektivet ifrån att det inte finns någon “sann mening”. Det respondenterna berättar är 

det en forskare får förhålla sig till, analysera och tolka. Det är i grunden deras 

uppfattningar som eftersträvas, huruvida dessa är ”korrekta” är mindre relevant för 

studien.   

Intervjumetoder har en inneboende risk gällande tillgången till de påtänkta 

intervjupersonerna. Detta varierar såklart beroende på vem/vilka dessa är och den 

situation de befinner sig i. Eftersom de personer jag antog vara till störst nytta för att 

besvara mina frågeställningar är högt uppsatta politiker, var tillgången delvis ett 

problem.
36

 Särskilt eftersom det hölls riksdagsval (och allt efterspel som det innebär i 

riksdagen) alldeles i början av uppsatsens tidsram, fanns en oro om att detta skulle 

försvåra åtkomsten till dessa personer. Jag upplever att det delvis blev fallet. I min 

korrespondens med studiens respondenter, hänvisade flera till att processen efter valet 

krävde mycket tid. Dessa ombad mig återkomma några veckor senare, då de 

förhoppningsvis skulle ha större möjligheter att boka in en tid för intervju.  

De tilltänkta intervjupersonerna kontaktades cirka en vecka efter valet den 14 september. 

Därefter skedde återupprepade kontaktförsök vid uteblivna svar. Kontakt med 

intervjupersonerna togs primärt via mail och därefter via telefon vid de tillfällen då 

respondenten inte svarade på mailförfrågan. Tyvärr visade det sig svårt att komma i 

kontakt med en del av de potentiella intervjupersonerna. Jag fick spendera mycket tid på 

att skicka påminnelser om mina intervjuförfrågningar samt ringa återupprepade samtal, 

oftast utan svar. Även när jag fått initial kontakt med enskilda intervjupersoner 

resulterade detta inte alltid i en inbokad intervju eller ett nej. Jag blev därmed tvungen att 

försöka kontakta dessa personer igen, vilket inte var helt enkelt. I vissa fall fick jag vänta 

flera veckor innan respons erhölls. Detta var såklart lite frustrerande för mig eftersom jag 
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haft deadlines att förhålla mig till. Samtidigt förstår jag att många av studiens 

intervjupersoner är väldigt upptagna människor, för vilka något enstaka mail eller 

telefonsamtal från en statsvetarstudent, kanske inte är av högsta prioritet. Studiens 

bortfall blev totalt tre personer av tio tillfrågade. Av dessa tre, var det två som inte ville 

medverka i studien, medan den kvarvarande inte hade möjlighet på grund av geografiska 

begränsningar – hon befann sig inte i Stockholmsområdet under studiens genomförande. 

Jag fick ingen tydlig motivering från de som inte ville medverka, så jag kan bara 

spekulera kring eventuella orsaker till deras beslut. En möjlig förklaring är att frågan 

uppfattas som kontroversiell och att man därför inte vill yttra sig. Men det är såklart 

möjligt att det enbart beroende på brist av intresse.  

Intervjuerna spelades in digitalt med hjälp av en så kallad ”smart telefon” med 

inspelningsfunktion och transkriberades därefter manuellt med dator som hjälpmedel. 

Intervjuerna genomfördes på varierande platser: bland annat i riksdagen, caféer i centrala 

Stockholm och på tankesmedjor. Längden på intervjuerna varierade mellan 45-60 

minuter. Intervjuguiden
37

 tar upp fyra stycken teman av vikt för forskningsfrågorna. I 

indelningen av teman tilläts respondenterna att prata relativt fritt, vilket möjliggör 

tillgång till deras tankar, känslor och åsikter. Samtidigt riskerar man inte att intervjuerna 

tappar fokus.  

2.4  Material 

För att skaffa mig en god överblick av den fråga som studien ytterst berör, genomfördes 

en preliminär litteraturgenomgång av skriftliga källor som rör Sveriges relationer med 

Nato. Denna inkluderar bland annat den erfarna journalisten Mikael Holmström, som 

under lång tid har bevakat försvars- och säkerhetsfrågor på ett enligt många, mycket 

aktningsvärt sätt.
38

 Holmström vann föreningen grävande journalisters, guldspade 2012 

för att ha ”[…] blottlagt offentliga lögner om Sveriges samarbete med Nato under flera 

generationer” i sin bok Den dolda alliansen, i vilken han redogör för Sveriges relationer 

med Nato under kalla kriget.
39

 Skrifter av Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys 
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vid Lunds Universitet, har även varit av stor nytta i denna inledande del av mitt 

uppsatsarbete. Eftersom studien ämnar sätta sig in i Natoförespråkarnas perspektiv, har 

detta till stor del återspeglats i valet av litteratur. Särskilt tydligt blir detta i och med 

inkluderingen av Mikael Holmström, vars litterära verk präglas av ett kritiskt 

ifrågasättande av den förda neutralitetspolitikens verklighetsförankring. 

Inom ramen för studiens teoriavsnitt har litteratur kring ämnen och begrepp så som 

”kollektiva minnen”, konstruktivism och svensk säkerhetspolitisk identitet valts ut. Detta 

urval har gjorts för att skapa en god översikt av de variabler som kan tänkas påverka 

enskilda aktörers åsikter och hantering av frågan om ett svenskt Natomedlemskap. Alan 

Brymans bok om samhällsvetenskapliga metoder har varit av stor betydelse för att 

studiens genomförande i största allmänhet, speciellt för metodaspekterna. 

2.5 Intervjuer och urval 

Intervjuer utgör grogrunden för studiens empiriska material. I första hand har urvalet av 

intervjupersoner varit målinriktat. Detta innebära ett strategiskt urval av personer som jag 

upplever kan bidra till att besvara studiens forskningsfrågor.
40

 Eftersom 

problemformuleringarna eftersöker en särskild grupp av personer vars uppfattningar 

studien ämnar studera, har jag sökt att identifiera personer som tillhör just denna grupp. 

Denna grupp består av politiska makthavare som förespråkar att Sverige blir fullvärdiga 

medlemmar i Nato. Studien sökte dessa i en population
41

 i vilken det var sannolikt att 

sådana fanns. Denna population består av företrädare i de politiska partierna; 

Moderaterna respektive Folkpartiet. Eftersom dessa partier officiellt har tagit ställning för 

ett svenskt Natomedlemskap, är det rimligt att anta att det finns företrädare för dessa 

partier som delar denna åsikt.  

Därefter begränsades populationen ytterligare eftersom frågor som rör försvars- och 

utrikespolitik behandlas på nationell nivå. Därmed valde jag att fokusera på dessa två 

partiers riksdagsgrupper, eller mer specifikt: deras företrädare i riksdagsutskott och 

delegationer som har en nära koppling till dessa politikområden. Dessa företrädare är inte 
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de enda i sina respektive partier som offentligt yttrat åsikten om att Sverige bör ansluta 

sig till Nato. På grund av deras roll som utskottsmedlemmar i de riksdagsutskott som 

bereder frågor kring Sveriges eventuella anslutning till mellanstatliga allianser, har de 

dock ett större inflytande i dessa frågor - de kan anses utgöra en elit. På ett sätt är deras 

ställningstaganden av större vikt än t.ex. en lokal företrädares, då de befinner sig i en 

viktig kontext. Det finns ett egenvärde i att studera denna elit, just av det faktum att deras 

roll innebär att de har mer makt och inflytande över frågor som rör Nato än lägre 

partiföreträdare och folk i allmänhet. Deras elittillhörighet på detta område innebär 

troligtvis också att de är väl insatta i Natofrågan.     

För att urskilja enskilda företrädare som kunde tänkas dela åsikten om att Sverige bör gå 

med i Nato, krävdes en genomgång av populationens tidigare uttalanden rörande just 

Nato. Denna granskning bestod av en genomgång av de motioner, debattartiklar och 

blogginlägg som dessa företrädare skrivit. För att hitta motioner om Nato från moderata 

och folkpartistiska ledamöter som ingick i studiens population och tidsavgränsningar (se 

nedan), användes riksdagens hemsida och dess inbyggda sökverktyg. Eventuella 

debattartiklar och blogginlägg återfanns genom Googles sökmotor där jag sökte på 

respektive ledamots namn (inom citattecken för att precisera sökningen) i kombination 

med sökordet ”Nato”. Därefter genomfördes en noggrann genomgång av sökträffarna. På 

detta sätt kunde ett antal utskottsmedlemmar från Moderaterna och Folkpartiet 

identifieras, vilka tycktes förespråka ett Natomedlemskap. Det är såklart möjligt att 

företrädare som inte offentligt uttryckt en sådan åsikt, ändå delar den. I slutändan är det 

dock endast det existerande materialet som en forskare kan förhålla sig till.     

Intervjuer har genomförts med politiska företrädare från Moderaterna och Folkpartiet i 

försvars- respektive utrikesutskottet i riksdagen samt riksdagens delegation till Natos 

parlamentariska församling. Samtliga intervjuade ingick i något av dessa utskott under 

antingen mandatperioden 2006-2010, 2010-2014 eller 2014-2018 (pågående). Den 

aktuella tidsavgränsningen är en konsekvens av studiens fokus på intervjupersonernas 

uppfattningar och upplevelser i dagsläget och nära dåtid.  tre stycken moderater, 

respektive fyra stycken folkpartister har intervjuats.
42
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Urvalet har som tidigare nämnts, främst gjorts på ett målinriktat sätt, men i realiteten har 

det slutgiltiga urvalet även påverkats av faktiskt tillgång till dessa företrädare. Enskilda 

personer har nekat eller inte haft möjlighet att ställa upp på intervjuer, vilket inneburit att 

jag inte fått tillgång till deras uppfattningar. Studien gör inga anspråk på att detta urval 

skulle vara representativt för partierna i sig. Syftet med uppsatsen är inte att generalisera 

till en större population, utan att återge de uppfattningar som ligger bakom de enskilda 

företrädarnas ställningstagande. Studiens resultat är enbart generaliserbara på en teoretisk 

nivå. I efterhand har de utförda intervjuerna transkriberats till skriftlig form för att 

underlätta hanteringen av materialet. Detta är tidskrävande process men ytterst 

nödvändig. Det är detta empiriska material som ligger till grund för studiens resultat och 

analys, samt de slutsatser som dragits. 

2.6 Intervjupersoner och kommentarer för respektive intervju 

 Allan Widman (FP) (f. 1964): Ledamot i riksdagens delegation till Natos parlamentariska 

församling 2010-2012, ledamot i Försvarsutskottet 2002-2014, ordförande i 

Försvarsutskottet 2014-.
43

 

Widman har varit väldigt öppen med sitt ställningstagande för ett svenskt 

Natomedlemskap. Han har skrivit många debattartiklar där han förespråkar ett sådant. I 

Svenska dagbladet 2008-02-08, publicerades hans debattartikel ”Sverige är redan med i 

Nato”.
44

 I Dagens nyheter den 23:e april 2013, publicerades debattartikeln ”Svenska 

stridskrafter helt beroende av Nato”.
45

 Den 14:e oktober 2013 skrev han en debattartikel 

för Natomedlemskap i Sydsvenskan, som fick rubriken; ”Vår del av världen är långt 

mindre trygg nu än för tio år sedan.”.
46

 I Värmlands folkblad skrev han tillsammans med 

Nina Larsson, under rubriken ”Starkare svenskt försvar men också Natomedlemskap”, 

2014-06-12. Tillsammans med partikamraterna Adam Cwejman och Jasenko Selimovic, 

skrev han debattartikeln ”Medlemskap i Nato blir allt viktigare”, Göteborgs-Posten 2014-

08-29.
47

 I samband med Försvarsmaktens underrättelseoperation i Stockholms skärgård 
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under en veckas tid i oktober 2014 (alltså när denna uppsats skrevs), publicerades 

Widmans debattartikel ”Det räcker inte med att vi går med i Nato” i Aftonbladet.
48

 

Widman har även skrivit under en partimotion från Folkpartiet, vilken föreslår att Sverige 

ska skicka in en ansökan om Natomedlemskap under den nuvarande mandatperioden.
49

 

Intervjun med Widman genomfördes på hans kontorsrum i riksdagen. Vi hade lite 

tidspress eftersom han skulle på ett möte 50 minuter efter att intervjun började. Jag 

känner dock att vi hann diskutera samtliga aspekter, så det utgjorde inget problem. 

 Annicka Engblom (M) (f. 1967): Suppleant i Försvarsutskottet 2006-2010, 2014-, 

ledamot i Försvarsutskottet 2010-2014 och suppleant i riksdagens delegation till Natos 

parlamentariska församling 2010-2014.
50

 

Annicka har tillsammans med sin moderata kollega Finn Bengtsson, vid tre tillfällen 

motionerat om ett svenskt medlemskap i Nato. Samtliga motioner går under rubriken 

”Medlemskap i Nato” och lades fram 2008, 2009 respektive 2010.
51

 Resonemanget är 

snarlikt i samtliga motioner: Socialdemokraternas argument emot ett medlemskap är 

sentimentala och föråldrade snarare än rationella, Sverige riskerar en sämre 

säkerhetspolitisk situation och mindre effektiv ekonomi inom försvarsområdet, ifall man 

väljer att fortsätta stå utanför Nato. Två dagar innan vår intervju skrev Engblom, 

Bengtsson och nu även Jörgen Warborn (M), en ny motion som förespråkar en svensk 

Nato-anslutning.
52

 Engblom har även skrivit flera insändare i Blekinge läns tidning och 

Sydöstran, i vilka hon tar ställning för en svensk anslutning till Nato.
53

 

Intervjun med Engblom genomfördes i riksdagens matsal i samband med lunch. Vi hade 

ett eget bord men flera politiker och tjänstemän satt i vår närhet. Bakom mig satt till 

exempel Kristdemokraternas partiledare, Göran Hägglund. Jag upplevde inte att 

respondenten drog sig från att återge sina upplevelser, vilket kan vara en risk i intervjuer 

som genomförs på publik plats.   
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 Carl B Hamilton (FP) (f. 1946): Ledamot i riksdagens delegation till Natos 

parlamentariska församling 2012-2014.
54

 

Carl B Hamilton skriver på Svenska dagbladet – Brännpunkt, den 3:e april 2014, en 

debattartikel med rubriken ”Ekonomin talar för svenskt Natomedlemskap”.
55

 I Folkbladet 

publicerades hans debattartikel ”Medlemskap i Nato är en god affär för hela Sverige”, 

2014-09-12.
56

 

Intervjun med Carl B Hamilton genomfördes på Café Linné vid Strandvägen i centrala 

Stockholm. Hamilton hade avslutat sin tid i riksdagen i samband med valet den 14 

september. Förhållandena för intervjun kan därmed bedömas som gynnsamma i min 

mening. 

 Johan Forssell (M) (f. 1979): Ledamot i Försvarsutskottet 2010-.
57

 

Forssell har vid flera tillfällen förespråkat ett svenskt Natomedlemskap. Den 7:e 

december 2010 skrev han en debattartikel på Svenska dagbladet – Brännpunkt, med 

rubriken ”Sverige bör gå med i Nato”.
58

 Några månader senare, den 30:e mars 2011, 

publicerades ytterligare en av hans debattartiklar på Svenska dagbladet - Brännpunkt; 

”Medlemskap i Nato tryggare för Sverige”.
59

 Efter genomförd intervju skrev Forsell, 

tillsammans med Hans Wallmark (M), debattartikeln ”Medlemskap i Nato naturligt steg 

att ta”, som publicerades i Aftonbladet.
60

  

Intervjun med Johan Forssell hölls i riksdagens cafeteria. Andra politiker och tjänstemän 

satt i vår närhet och konverserade. Huruvida omgivningen kan ha påverkat intervjuns 

resultat, kan debatteras. Kännedomen om att någon annan kan lyssna till det som sägs, 

kan ha en negativ effekt på intervjupersonens frispråkighet. Jag kan dock inte hävda att 

jag upplevde sådana tendenser under intervjuns genomförande. 
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 Maria Weimer (FP) (f. 1979): Suppleant i Utrikesutskottet 2014-.
61

 

I valet 2014 blev hon invald som ledamot i Sveriges riksdag och har därefter fått 

uppdraget som suppleant i Utrikesutskottet. Under sin personvalskampanj i riksdagsvalet 

2014 drev hon aktivt frågan om ett svenskt Natomedlemskap. Hon publicerade bland 

annat två stycken debattartiklar där hon förordar detta. I juni 2014 publicerades hennes 

och flera partikollegors debattinlägg ”Viktigt med svenskt medlemskap i Nato”, på 

Enköpings-Postens hemsida.
62

 Därefter skrev hon en debattartikel i Arbetarbladet, som 

fick rubriken ”Ni måste komma ut ur garderoben om Nato!”.
63

 

Intervjun genomfördes i riksdagens cafeteria. Min upplevelse är att intervjupersonen inte 

drog sig från att vara frispråkig.  

 Mats Johansson (M) (f. 1951): Suppleant i Utrikesutskottet 2006-2010 och ledamot i 

Utrikesutskottet 2010-2014.
64

  

År 2008 skrev Johansson tillsammans med flera andra moderater, en enskild motion med 

titeln ”Fördjupat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete” (2008/09:U310). Motionen 

argumenterar bland annat för att Sverige och Finland bör bli medlemmar i Nato, vilket i 

deras mening skulle stärka möjligheterna för ett mer effektivt nordiskt 

försvarssamarbete.
65

 På sin blogg skriver Johansson också ofta om Nato i goda ordalag.
66

 

Samtidigt är han verksam vid tankesmedjan Frivärld
67

, som bland annat bildar opinion 

för ett Natomedlemskap. 

Intervjun med Mats Johansson genomfördes på hans kontorsrum vid hans arbetsplats: 

Tankesmedjan Frivärld (som delar lokaler med Timbro) i centrala Stockholm. När jag 

kontaktade honom via mail, frågade han ifall jag varit politiskt aktiv. Eftersom det är 

viktigt att forskaren är öppen med sin bakgrund, berättade jag för honom att jag har varit 

aktiv i Moderata ungdomsförbundet (alltså samma parti som Johansson själv tillhör), men 
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att jag inte är partipolitiskt aktiv i dagsläget. Huruvida hans kännedom om min tidigare 

politiska bakgrund påverkade intervjun på något sätt, är såklart svårt att bedöma. Under 

vårt samtal diskuterades dock inte detta. Det bör tilläggas att Johansson vid intervjuns 

genomförande, nyss hade avslutat sitt uppdrag som riksdagsledamot. Det är möjligt att 

detta kan ha haft en påverkan på resultatet.  

 Nina Larsson (FP) (f. 1976): Suppleant i Försvarsutskottet 2006-2014.
68

 

Larsson skrev tillsammans med partikollegan Axel Darvik, debattartikeln ”Hög tid att 

Sverige går med i Nato”, som publicerades i Göteborgs-Posten den 24:e november 

2007.
69

 Tillsammans med Allan Widman, skrev Larsson debattartikeln ”Starkare svenskt 

försvar men också Natomedlemskap”, som publicerades i Värmlands folkblad den 12 juni 

2014.
70

 Kort därefter publiceras hennes debattartikel ”Folkpartiet säger ja till Nato” på 

Nya Wermlands tidnings debattsida (2014-08-22).
71

  

Intervjun genomfördes på ett café i centrala Stockholm. Till skillnad från intervjuer med 

andra respondenter i riksdagens cafeteria, bestod inte de övriga gästerna av politiker och 

tjänstemän. Larsson hade nyligen avslutat sitt uppdrag som riksdagsledamot vid 

intervjuns genomförande. Larsson har även varit partisekreterare för Folkpartiet mellan 

2010-2014 men lämnade sin post strax efter riksdagsvalet, i vilket hon inte blev omvald 

som riksdagsledamot.  
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3. Teori 

Detta avsnitt avhandlar teorier och begrepp som har sitt ursprung i den konstruktivistiska 

ontologin och är relevanta för studiens frågeställningar. De är kopplade till den sociala 

verkligheten som svensk neutralitetspolitik utgör, samt vanligt förekommande 

uppfattningar av denna. Nedanstående delavsnitt kommer att utgöra de teoretiska 

utgångspunkterna för studien. Teorin om Sveriges försvarspolitiska identitet har 

kopplingar till mycket av den litteratur som sökt förklara Sveriges utrikespolitiska 

agerande under efterkrigstiden. Dessa teoretiska utgångspunkter har fungerat som 

inspiration vid konstruktionen av intervjuguide. Mitt val av dem grundas i en tro på att 

spår av dessa kan förekomma i Natoförespråkarnas resonemang. De teoretiska 

utgångspunkterna är således kopplade till studiens syfte. För att studera 

Natoförespråkarnas perspektiv ansågs det lämpligt att utgå från teoretiska resonemang 

som rimligen kan antas återfinnas i deras verklighetsuppfattningar.     

3.1  Konstruktivism i internationella relationer 

Utgångspunkten för konstruktivism är som tidigare nämnt, att aktörers identiteter och 

intressen är föränderliga; de är inte på förhand givna eller huggna i sten.
72

 När man 

applicerar det konstruktivistiska tankesättet på internationella relationer, till vilken 

Natofrågan tillhör, talar man ofta om normer och deras påverkan på aktörers beteenden.
73

 

Sociala fenomen så som identiteter och normer antas forma aktörernas intressen. Det är 

dessa intressen som därefter ligger till grund för aktörens handlande. Enligt denna teori 

kommer aktörer, så som stater, att agera på ett sätt som anses vara lämpligt i förhållande 

till sin självupplevda identitet och normativa uppfattningar. Detta förhållningssätt brukar 

gå under beteckningen ”logic of appropriateness”. Istället för att enbart fokusera på de 

materiella aspekterna av ett visst handlande, överväger man även hur väl ett förfarande 

överensstämmer med ens självupplevda identitet och huruvida andra aktörer kommer att 

uppfatta handlingarna som legitima.
74
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Hur ens självbild ser ut eller hur man vill att den ska uppfattas av andra aktörer, har 

således en stor påverkan på vilka beslut som till exempel stater, fastställer. Detta 

teoretiska resonemang kan därmed hjälpa oss att förstå varför stater handlar på ett visst 

sätt, på den internationella arenan. Hur den svenska självbilden och identiteten ser ut, kan 

således utgöra en möjlig förklaring till Sveriges beslut att inte bli medlemmar i Nato. Jag 

återkommer till detta senare i teoridelen.
75

   

3.2  Kollektiva minnen 

Den franske sociologen Maurice Halbwachs (inspirerad av Emile Durkheim)
76

 myntade 

under 1900-talets första hälft teorin kring ”kollektiva minnen” och deras betydelse för 

aktörers handlande. Dessa minnen omfattas av enskilda individer som tillsammans ingår i 

en gemensam, social grupp. Minnena utgör en uppfattning av det förflutna, vilken delas 

inom gruppen.
77

 Gruppens omfattning kan variera. Det kan t.ex. röra sig om ett lands 

befolkning, socioekonomiska samhällsgrupper, lokala orter eller politiska organisationer. 

Det bör tydliggöras att alla minnen inte är att betrakta som kollektiva. Som Halbwachs 

skriver, krävs det att ett plural delar det specifika minnet, för att det ska kunna betraktas 

som kollektivt, i hans bemärkelse. Kollektiva minnen behöver inte vara på förhand givna, 

utan har ofta konstruerats genom social interaktion på ett medvetet sätt. Denna strategiska 

konstruktion av uppfattningar kring verkligheten är något som politiker använder sig av 

för att etablera ett tolkningsföreträde i historiebeskrivningen, grundat i politiska syften.
78

  

Kollektiva minnen om vad som har inträffat och uppfattningar kring detta skeende, 

präglar aktörers uppfattningar av deras samtid. Milton Rokeach menar att dessa minnen, 

först och främst påverkar individers identitet och värderingar – vad som är 

eftersträvansvärt.
79

 Det finns en diskussion om huruvida dessa minnen enbart är en social 

konstruktion av samhällets elit eller grundar sig i ”faktiska” skeenden. Schwartz menar 

att dessa två perspektiv är extrema förenklingar och att det förmodligen finns inslag av 
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båda i de kollektiva minnena.
80

 Halbwachs tenderade att fokusera mer på den 

socialkonstruktivistiska aspekten av det förflutna [efterhandskonstruktion], medan 

Schwartz även betonade den historiska kontinuiteten; även ifall synen på det förflutna 

kan skifta under tid, återfinns alltid en del konstanter.
81

 

Howard Schuman och Jacqueline Scott, som inspirerats av Halbwachs, har studerat vad 

som tenderar att utgöra de starkaste kollektiva minnena. Studien drar slutsatsen att det är 

större politiska händelser och sociala förändringar som sker i en persons ungdom (från 

tonåren till de första tjugoåren), som har störst chans att prägla dennes minne i efterhand. 

Det tycks finnas en tendens att ett kollektivt minne är av större vikt för den generation 

som själva upplevt detta i sin ungdom.
82

 Detta innebär att det kan finnas betydande 

skillnader i upplevelsen av en händelse, över generationsgränserna. Något som även 

finner stöd i Halbwachs egna teorier om vad som får stor inverkan på människors 

minnen. 

De kollektiva minnenas överlevnad säkras genom att dessa återberättas över 

generationsgränserna och på så vis är de svåra att förändra i efterhand. Denna överföring 

av minnen kan ske på flera olika sätt. Det kan t.ex. ske inom familjen, i politiska rörelser 

eller i skolgången i form av läroböcker som utgår från ett visst perspektiv. De kollektiva 

minnen som en individ innehar påverkas således av den kontext som de sociala grupper 

som denne ingår i, utgör.
83

  Dagens individer kan inte själva minnas dessa historiskt 

kollektiva minnen, som de själva aldrig upplevt. Dessa kan bara ta del av dessa minnen 

genom muntliga och skriftliga källor, alternativt genom ceremoniella aktiviteter vars 

syfte är att uppmärksamma specifika aspekter av det förflutna. Människor som inte direkt 

upplevt det förflutna, har enbart kontakt med det genom att det bevarats inom sociala 

institutioner.
84

   

En viktig innebörd av hur kollektiva minnen fungerar, blir att det är av stor vikt att 

erhålla tolkningsföreträde av en händelse eller ett fenomen på ett tidigt stadium, inom 

                                                 
80

 Schwartz 1991 refererad i Rothstein 2003:241 
81

 Halbwachs 1992:26–28 
82

 Schuman och Scott 1989 
83

 Halbwachs 1992:21–22 
84

 Ibid:24 



En strid om verkligheten och Nato  Rickard Blomstrand 

Sida 23 

 

breda samhällsgrupper. Om ens egen tolkning av det förflutna vinner mark, kan detta få 

gynnsamma effekter (för en själv) i ens nutid. Men nya upptäckter som tillkommit genom 

historisk forskning har samtidigt en potential att ändra synen på det förflutna.
85

 

Kollektiva minnen kan formas genom politisk mytbildning i syfte att legitimera vissa 

beslut. Men för att detta ska lyckas krävs det politiska entreprenörer som har ett 

egenintresse av detta, samt tillräckliga resurser för att etablera denna uppfattning hos en 

majoritet av deras omgivning.
86

 När den specifika verklighetsuppfattningen har vunnit 

gehör, kan denna förenkla, alternativt försvåra tillkomsten av enskilda politiska beslut. 

Jag vill förtydliga att jag inte gör ett personligt ställningstagande i frågan om hur 

kollektiva minnen uppstår. Halbwachs och Schwartz har delvis olika uppfattningar 

gällande förekomsten av politisk mytbildning och dess omfattning. Min ambition är att 

belysa dessa olika föreställningar, inte att ta ställning för den ena eller den andra.        

3.3  Den svenska säkerhetspolitiska identiteten 

Sverige har sedan Napoleonkrigens slut vid 1800-talets början, befunnit sig i ett 

fredstillstånd. En vanligt förekommande uppfattning är att Sveriges anammande av 

neutralitet och alliansfrihet på den internationella arenan, utgör huvudorsaken till detta 

faktum.
87

 Den svenska neutraliteten har beskrivits som en viktig del av Sveriges identitet, 

nära kopplad till den så kallade ”tredje vägen” som även den varit vägledande i svensk 

politik under efterkrigstiden.
88

  

Denna doktrin kom att uppfattas av en bred majoritet av det svenska folket, som ett 

obestridligt faktum. Neutralitetstanken blev enligt professor Nils Andrén, med tiden en 

”orubblig dogm” i det svenska samhället.
89

 Grunden för neutralitetspolitiken var ett 

kategoriskt avfärdande och fördömande av världens stormakter och deras tillhörande 

militärallianser. Dessa stormakter ansågs ha starka maktambitioner. Denna strävan 

hävdades ofta leda till negativa konsekvenser för de mindre statsbildningar som dessa 

giganter ansåg stå i deras väg. Detta utmynnade i en uppfattning om att samtliga 
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stormakter (vid denna tid USA och Sovjetunionen) var likställda i negativ bemärkelse – 

både var ”lika stora kålsupare”.
90

  

En av de viktigaste aktörerna bakom denna linje var Sveriges utrikesminister mellan 

1924-26 och 1945-1962; Östen Undén. Den 4 juli 1947 deklarerade Undén att 

”Regeringen och en överväldigande majoritet av det svenska folket vill inte i någon form 

välja sida mellan östblock och västblock.”.
91

 Sverige valde att stå utanför samarbeten 

med dessa två alternativ. Under 60-, 70- och 80-talen kom fokus att läggas på utstakandet 

av en egen väg i samröre med andra småstater - en ”tredje väg”. Tillsammans skulle man 

söka en gyllene medelväg i relation till de två ideologiska perspektiv som präglade kalla 

kriget. Detta mellanting och kompromissande som denna position innebar, kom i Sverige 

att uppfattas som den mest optimala av positioner, överlägsen de två sidorna av 

spektrumet som man förhöll sig till. Det neutrala Sverige ansågs representera idealet i 

världspolitiken, genomsyrat av förnuft och hög moral, medan resten av världen ägnade 

sig åt simpel maktpolitik.
92

 Genom internationella organisationer så som FN, skulle 

Sverige medla mellan Öst och Väst – Sverige skulle agera som oberoende brobyggare 

mellan dessa.
93

 Bilden av Sverige som ett föregångsland och moralisk stormakt 

etablerades i breda lager hos befolkningen och har sedan dess varit tongivande i svensk 

politik.  

Tron på den gyllene medelvägen anses av många ha blivit ett av Sveriges unika 

karaktärsdrag i identitetspolitiken. Jacob Westberg menar att neutralitetstanken har en 

stark koppling till den inrikespolitiska folkhemstanken. Medan folkhemstanken 

poängterade jämlikhet, delaktighet och trygghet, handlade neutralitetstanken om ett 

självvalt utanförskap. Tillsammans utgör dessa de viktigaste teman under svensk 

identitetspolitik under 1900-talet.
94

 Tommy Möller menar att denna identitet bygger på 

den outtalade premissen om den svenska politiska modellens överlägsenhet i förhållande 

till alternativen.
95

 Neutralitetstanken var beroende av en politiskt blocköverskridande 
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enighet kring utrikespolitiken. Bristen på samförstånd på detta område antogs undergräva 

den trovärdighet som var nödvändig för att den svenska neutraliteten skulle fungera. 

Enigheten kom på så vis att bli ett mål i sig självt, vilket ledde till starka fördömanden av 

neutralitetens kritiker.
96

  

Det sociala faktum som den vitt sprida uppfattningen kring den förträffliga och 

framgångsrika (Sverige drogs ju trots allt inte in i något krig) alliansfriheten och 

neutralitetspolitiken utgjorde, blev således ett avgörande hinder för de som förespråkade 

ett svenskt Natomedlemskap. Logiken tycks vara att denna doktrin har tjänat Sverige väl 

och att byta kurs skulle vara omotiverat. Även i dagens avsaknad av rivalitet mellan två 

supermakter tycks denna uppfattning utgöra normen i svensk utrikespolitik. Sveriges 

alliansfria och neutrala inställning under kalla kriget kan anses utgöra ett kollektivt 

minne
97

 som har vunnit gehör som den faktiska historiebeskrivningen hos den svenska 

befolkningen. På grund av detta påverkar dessa föreställningar fortfarande svensk utrikes- 

och försvarspolitik och i längden, vilka handlingar som är möjliga inom dessa områden. 

Just relationen till Nato kan anses utgöra ett särskilt fall som har sin bakgrund i detta 

kollektiva minne. Övriga internationella samarbeten som tidigare ansågs strida mot 

Sveriges neutralitetsdoktrin har omprövats. Sverige är idag medlem av t.ex. EU och har 

inom ramen för detta samarbete utfärdat en solidaritetsförklaring gentemot dess 

medlemmar i händelsen av ett angrepp utifrån. Möjligtvis är det Natos starka, historiska 

koppling till konflikten mellan Öst och Väst som ligger bakom oviljan att ingå i denna 

försvarsallians.     

3.4  Tidigare forskning 

Det finns flera forskare som studerat frågor kring neutralitet och svensk försvars-

/säkerhetspolitik. En av de som varit mest relevant för denna studie, är Christine Agius. I 

boken The social construction of Swedish neutrality – Challenges to Swedish identity and 

sovereignty, beskriver hon ursprunget och utvecklingen av neutralitetsbegreppet i Sverige 

de senaste 200 åren. Hennes analys utgår till stor del ifrån det konstruktivistiska synsättet 

inom internationella relationer och kontrasterar detta i förhållande till realismen. Hon 
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lägger stort fokus på betydelsen av identitet och självbild för att förklara den svenska 

inställningen under efterkrigstiden. Agius poängterar att Socialdemokraterna har spelat en 

stor roll i etableringen av neutralitet i svenskars självbild. Trots att denna självbild kom 

att utmanas efter kalla kriget, menar hon att neutraliteten som identitetsdrag, tycks vara 

motståndskraftigt och fortsatt spelar en viktig roll i svensk utrikespolitik.
98

  

Mikael af Malmborg är ytterligare en forskare som intresserat sig för den svenska 

neutraliteten. Af Malmborg är historiker och har skrivit om Sveriges övergång från 

stormakt till fredlig småstat, i Neutrality and State-building in Sweden. Hans fokus är 

främst de skiftande innebörder och syften som neutralitetsbegreppet har haft i en historisk 

aspekt. Kalla kriget och Sveriges förhållande till Nato under denna tid, diskuteras i ett 

eget kapitel. Af Malmborg belyser även han, Socialdemokraternas roll i att inkorporera 

neutraliteten i den svenska identiteten, men beskriver också neutralitetsdoktrinen som ett 

verktyg som tillät Sverige att navigera på den internationella arenan, vilken präglades av 

konflikten mellan stormakterna. I likhet med Holmström uppmärksammar han Sveriges 

nära förbindelser med ett flertal Natoländer under denna tid, samt hur den officiella 

retoriken från de styrande politikerna, maskerade detta.
99

  

Min studie skiljer sig gentemot ovanstående, genom dess fokus på de politiska 

företrädare som motsätter sig denna och deras egna uppfattningar kring neutralitet. 

Dessutom avgränsar sig min studie till ämnet kring Nato istället för många av de övriga 

aspekter av svensk neutralitet som de berör. Agius studie utgår i likhet med min, från ett 

konstruktivistiskt perspektiv och diskuterar betydelsen av självbild/identitet. Men till 

skillnad från henne, har jag även införlivat Halbwachs teori kring kollektiva minnen. 

Genom att undersöka hur elitföreträdare som förespråkar ett svenskt Natomedlemskap, 

förhåller sig till dessa teoretiska aspekter, hoppas jag kunna bidra till en förståelse av 

deras praktiska innebörd.   
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3.5  Teorins tillämpning 

Det bör tydliggöras att ovanstående teoretiska resonemang, inte nödvändigtvis kan ge oss 

hela förklaringen till den svenska Natodebatten. Ingen teori kan erbjuda en helhetsbild, 

samtidigt som det kan finnas andra aspekter som inte är inkluderade i denna studie, vilka 

kan erbjuda konkurrerande förklaringsmodeller. Det konstruktivistiska synsättet, 

kollektiva minnen och identitet, erbjuder ett perspektiv bland många. Min uppfattning är 

att de kan synliggöra flera viktiga, bakomliggande faktorer till respondenternas 

ställningstaganden. 

Alla minnen är inte kollektiva i Halbwachs bemärkelse och de kan inte utgöra en 

komplett förklaring till enskilda individers åsikter kring ett Natomedlemskap. Detta gäller 

även självbild och identitet – de kan erbjuda en viss förståelse för Sveriges 

förhållningssätt till Nato. Som resultaten till den andra och tredje frågeställningen 

klargör, finns andra variabler som kan influera människors inställning. I denna studie 

används teorier kring kollektiva minnen och identitet/självbild i syfte för att förstå de 

ingångsvärden som respondenterna tar med sig till frågeställningen kring ett svenskt 

Natomedlemskap. Dessa begrepp är inte heller frikopplade från varandra. Som tidigare 

nämnts, menar Rokeach att minnena påverkar identitet och värderingar. Studiens 

teoretiska resonemang är därmed snarare att likna med grundläggande uppfattningar som 

påverkar deras förståelse av frågan och de händelser som är kopplade till den.   
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4. Resultat och analys  

4.1.  Kollektiva minnen, identitet och värderingar 

4.1.1 Betydelsen av kollektiva minnen 

Ett faktum som är relevant för detta avsnitt, är att det finns ett stort åldersspann bland 

studiens respondenter. Studiens äldste respondent: Carl B Hamilton, är född 1946 medan 

de yngsta är födda 1979 (Johan Forssell och Maria Weimer). Detta är betydelsefullt 

eftersom frågan om Natomedlemskap är nära kopplad till kalla kriget, vilket pågick från 

slutet av 40-talet tills Sovjetunionen föll samman 1991. Detta innebär att studiens 

respondenter troligen har väldigt skilda upplevelser av denna tid. Hos studiens yngre 

respondenter är Halbwachs ”kollektiva minnen” från kalla kriget i mindre grad 

självupplevda, utan har förmodligen till största delen förmedlats till dem av andra. Mats 

Johansson tar självmant upp denna generationsaspekt, under vår intervju; 

Mycket av det jag säger nu, är självklart för mig och många i min generation. Frågan är hur 

yngre generationer tänker. […] De har ju själva inte upplevt detta [kalla kriget]. I din 

generation [jag som intervjuare, är född 1990], tror jag inte ens att många vet om att halva 

Europa var ockuperat under lång tid. Man har således svårt att förstå våra referenser när vi 

pratar om östeuropéer som kom hit som flyktingar.
100

 

Johan Forssell berör också konsekvenserna av generationsskillnader;  

Vi kallar oss inte längre för neutrala, det börjar växa bort. Det som var så starkt präglat hos 

dina och mina föräldrar; att Sverige skulle vara ett neutralt land, det kommer inte vara lika 

särpräglat för oss och inte för nästa generation heller tror jag. Utan det är en utveckling som 

sker hela tiden.
101

 

Upplevelsen är att äldre generationers uppfattningar om Sverige som säkerhetspolitiskt 

neutralt, fortfarande påverkar opinionen kring ett svenskt Natomedlemskap. Det finns 

alltså en tro på att opinionen kommer förändras i och med att äldre generationer så 

småningom kommer att lämna oss. Forsell och Johanssons resonemang uppvisar således 
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likheter med de teorier som finns inom forskningen kring ”kollektiva minnen”; att 

upplevelser i vår ungdom tenderar att sätta större prägel på oss i jämförelse med 

återberättade händelser.    

Forssell understryker att han inte var särskilt gammal när kalla kriget var aktuellt och har 

därmed väldigt få egna minnen av detta. Maria Weimer är jämngammal med Forssell, 

men är född i Västtyskland och är halvtysk. Eftersom Västtyskland blev medlemmar i 

Nato väldigt tidigt (1955)
102

, har det varit en ganska avdramatiserad fråga för henne. 

Innan hon flyttade till Sverige växte hon upp i Rammstein-området, där många 

amerikanska soldater var stationerade på grund av den stora amerikanska flygbasen i 

närheten. Hon fick således tidiga erfarenheter av de konsekvenser som kalla kriget 

innebar för många européer (erfarenheter som de flesta svenskar saknar). Weimer menar 

att USA:s närvaro möjligen bidrog till att hon fick en positiv bild av Nato, redan i tidig 

ålder.
103

 Trots hennes ringa ålder vid kalla krigets slut har hon relativt starka minnen av 

konflikten, detta eftersom hon spenderade sina tidiga år i ett område där kalla kriget 

manifesterades tydligare än i Sverige. Nina Larsson är några år äldre än Forssell och 

Weimer (hon är född 1976). Vad hon minns, upplevde hon inte Sovjetunionen som något 

större militärt hot under sin uppväxt.
104

 

De lite äldre respondenterna har mer att berätta om sina minnen från kalla kriget. Allan 

Widman, som är född 1964, minns att han under sin uppväxt kände en stark rädsla för 

vad som kunde hända ifall det kalla kriget blev hett. Han läste mycket litteratur kring de 

vapensystem som ingick i respektive sidas arsenal och de många domedagsscenarier som 

var kopplade till dessa. Widman menar att detta påverkade honom väldigt starkt. Han 

refererar även till hur populärkulturen under hans ungdom påverkade hans uppfattningar 

av konflikten; ”Innan jag hade fyllt tio år, hade jag sett varenda James Bond-film. Det 

fanns säkert ett mått av indoktrinering i det, det tror jag. Min världsbild var sådan; att det 

fanns en god och en ond sida.”.
105

  Han upplevde även att det fanns ett ständigt 
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närvarande militärt hot gentemot Sverige. En upplevelse som han menar blev särskilt 

påtaglig när han gjorde lumpen mellan 1984 och 1985.  

Annicka Engbloms minnen från kalla kriget är delvis av en annan karaktär. Hennes far 

kom till Sverige från Ungern strax efter andra världskrigets slut. Hon menar att hennes 

fars bakgrund bidrog till att hon tidigt fick ta del av andra perspektiv än de svenska. Vid 

släktbesök i Ungern under hennes uppväxt fick hon erfarenhet av de stora 

samhällsskillnaderna mellan hennes mor och fars födelseland. Hon berättar om när de 

passerade den Ungerska gränsen och myndigheterna letade igenom deras bil. Eftersom de 

hade ett ungerskt efternamn misstänktes de även vara spioner. Deras släktingar fick också 

hembesök av regimen och hade svårt att få utresetillstånd för att besöka Sverige. Hon 

beskriver dessa erfarenheter som väldigt obehagliga och som en del av ett 

kontrollsamhälle. Engblom menar att detta bidrog till en tydlig uppfattning av två olika 

världar, vilka var nära kopplade till och symboliserade konflikten mellan Nato och 

Warszawapakten. Hennes föräldrar var även engagerade och anställda inom 

Försvarsmakten under hennes uppväxt
106

, vilket också kan ha influerat hennes 

uppfattningar. 

Under min intervju med Carl B Hamilton diskuterade vi hans egna minnen av kalla 

kriget, som flyktigast. Semistrukturerade intervjuer kan försöka leda respondenten in på 

ett visst område men i slutändan måste man förhålla sig till vad denne anser vara av vikt. 

I detta fall innebar det att diskussionen kring denna aspekt, blev begränsad. Hamilton 

minns att han under sin uppväxt, tidigt kom att uppfatta Sovjetunionen som det egentliga 

hotet gentemot Sverige. Eftersom hans far var officer och var ansvarig för mobiliseringen 

i Skåne vid en eventuell invasion från södra Östersjön
107

, ansåg han sig ha fått en tydlig 

bild av vem som var fienden. 

Mats Johansson är tydlig med att Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien 1968 var 

en av de saker som bidrog till att han engagerade sig politiskt i dåvarande Högerns 

ungdomsförbund (numera Moderata ungdomsförbundet). Han beskriver denna händelse 

som väldigt dramatisk. Dessutom fanns utbytesstudenter från Tjeckoslovakien i 
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Sundsvall, där han växte upp. Europas delning och Sovjetunionens ockupation av 

Östeuropa, är ett ämne som kom att prägla Johanssons politiska engagemang under lång 

tid framöver. 68-rörelsen hade en stark prägel på den tid han växte upp i och vissa 

aspekter av den var direkt kopplad till konflikten mellan öst och väst. Vietnamkriget 

beskrivs som en väldigt het diskussionsfråga under hans senare studier.
108

 Johansson har 

således starka minnen från en period under kalla kriget där motsättningarna var väldigt 

framträdande.  

Min uppfattning är att studiens yngre respondenters ställningstagande för ett 

Natomedlemskap har en begränsad prägel av kollektiva minnen från kalla kriget. De 

tycks lägga större vikt vid värderingsmässiga aspekter än de äldre respondenterna
109

, 

istället för att referera till faktiska skeenden under kalla kriget, när de förklarar sitt 

ställningstagande för en Nato-anslutning. Detta sammanfaller rätt bra med Schuman och 

Scotts slutsatser om att generationer som upplevt stora händelser i sin ungdom (främst i 

tonåren och de tidiga tjugoåren), tenderar att präglas mer av dessa än påföljande 

generationer. Eftersom de yngre, själva enbart upplevde en relativt lugn period av kalla 

kriget i samband med dess avtrappning de sista åren av 80-talet/början av 90-talet, har de 

konfrontativa aspekterna av kalla kriget fått mindre prägel hos dessa. De kollektiva 

minnenas/egna erfarenheternas roll tycks således, med varierande grad, bidragit till att 

etablera vissa grundläggande uppfattningar kring de två sidorna i kalla kriget. Eftersom 

denna uppdelning är så nära kopplad till Nato, är det troligt att dessa uppfattningar har 

influerat deras ställningstagande för ett medlemskap i Nato. 

Man kan dock diskutera huruvida vissa av ovanstående återgivelser, är att betrakta som 

kollektiva minnen i Halbwachs ögon. Hamiltons minne om att han tidigt fick en klar 

uppfattning om vilka makter som utgjorde ett hot gentemot Sverige, delvis på grund av 

hans fars bakgrund inom försvaret, kan på pappret ses som en ganska individuell 

erfarenhet. Men samtidigt torde inte Hamilton ha varit ensam om sin erfarenhet. Svenskar 

som växte upp under kalla kriget och hade föräldrar som var engagerade i 

Försvarsmakten, kan anses utgöra en social grupp, i vilken enskilda individer delade 
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gemensamma upplevelser. Respondenternas återgivelser skiljer sig från varandra. Ingen 

refererar till samma händelser och upplevelser som någon annan gjort. Detta är ganska 

naturligt eftersom de växte upp, delvis under olika decennier och har olika bakgrund. Vi 

kan således konstatera att det finns ett flertal vägar som kan influera ett ställningstagande 

för ett Natomedlemskap, samtidigt som respondenterna för studiens elitintervjuer inte kan 

betraktas tillhöra en i Halbwachs bemärkelse, gemensam social grupp. 

4.1.2 Sverigebilden 

Det konstruktivistiska synsättets betoning på betydelsen av aktörers självupplevda bilder 

och dess konsekvenser för deras handlingsförfarande, kan hjälpa oss att förstå varför 

Sverige har valt att stå utanför försvarsalliansen Nato. Flera av respondenterna refererar 

till begrepp så som självbild och identitet när de försöker förklara Sveriges agerande på 

den internationella arenan under kalla kriget. Många framför också kritik till denna 

självbild och ger uttryck för en konkurrerande upplevelse av Sverige.  

För Johan Forssell är det en naturlig utgångspunkt att Sverige borde söka sig till de 

demokratier som finns i vår närhet. Han tror att vårt agerande under kalla kriget, delvis 

kan förklaras av den självbild som rådde då; 

Jag tror att bakom det här, har det funnits en svensk självbild som har varit mer grandios än 

vad andra har uppfattat oss som. Att åka runt i världen och liksom lite sådär peka finger 

mot de andra […] att vi har sett saker som man inte har sett och så. […] Sedan så finns det 

ju […] [en uppfattning] om Sveriges möjligheter att kunna föra en helt egen utrikespolitik. 

[…] [D]en här bilden som vi har av oss själva; att vi är som en stormakt kan mejsla fram 

helt egna uppfattningar och få alla andra två hundra övriga länder att lyssna på oss. Det är 

inte riktigt den bilden jag har av Sverige.
110 

Enligt honom upplevde många svenskar, Sverige som ett föredöme internationellt, vilket 

kan ha influerat landets utrikespolitiska ställningstaganden. Ett liknande resonemang 

återfinns hos Carl B Hamilton. Han menar att den egentliga anledningen till varför 

Sverige inte ville gå med i de västliga samarbetena så som EG och Nato var att; ”[…] 

man hade en hög uppfattning inom Socialdemokraterna om Sveriges unika ställning i 
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världen och […] den svenska välfärdsnationalismen stod liksom i sin högblomning.”.
111

 

Hamilton utvecklar begreppet ”välfärdsnationalism” som en tanke om att; ”[…] vi sköter 

oss bättre själva och framför allt att Socialdemokraterna skulle kunna styra och ställa i 

Sverige utan någon hänsyn till vad man tyckte i andra länder.”.
112

  

Mats Johansson resonerar också kring den svenska identitetens betydelse för vårt 

agerande efter andra världskriget, när vi till skillnad från Danmark och Norge, valde att 

inte bli medlemmar i det nybildade Nato; 

Men det är klart att en bild av vår identitet var ju att neutraliteten hade räddat oss […] från 

att bli ockuperade […]. […] I själva verket var det ju motsatsen; vi gav efter för de tyska 

påtryckningarna och annars hade vi kanske valt en annan väg så småningom. […] [D]et 

blev ju en slags konsensus som uppstod kring detta; att neutraliteten hade räddat oss och 

därför skulle vi stå utanför, vilket ju var en helt falsk verklighetsbild.
113 

Johanssons uppfattning verkar därmed vara att vi valde att ställa oss utanför 

Natosamarbetet på felaktiga grunder. Han tycks också ställa upp på uppfattningen om att 

neutraliteten etablerades som svenskt identitetsdrag, vilket han anser var olyckligt 

eftersom det bidrog till att vi inte gick med i Nato. Han menar att hans generation av 

högerpolitiker inte enbart förespråkade ett svenskt Natomedlemskap på grund av rädsla 

över Sovjetunionen, utan även för att Nato ansågs viktigt för skapandet av det ”nya 

Europa”, i vilket man ville vara delaktiga i.
114

 Detta kan möjligen tolkas som 

identitetpolitiskt ställningstagande för de västeuropeiska samarbeten som växte fram efter 

andra världskrigets slut, vilket sammanfaller med ett ställningstagande för västvärlden – 

man ville tydliggöra att Sverige tillhörde denna sfär.  

Maria Weimer menar att Sveriges historiska erfarenheter har bidragit till att forma vår 

identitet och självbild; ”Den historiska erfarenheten, eller [snarare] bristen på erfarenhet 

av konflikt, har gett oss en självbild av att; vi har det så bra och vi behöver inte bry oss 
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om några andra eller visa solidaritet. Vi kan klara oss bra på egen hand.”.
115

 Hon hävdar 

också att Socialdemokraterna har spelat en stor roll i etableringen av denna självbild; 

Jag tycker att de [Socialdemokraterna] bär den största skulden till den felaktiga, falska 

bilden av säkerhetsläget i världen som den svenska befolkningen till stor del har. […] Jag 

skulle absolut säga att deras syn på Sverige som ensam neutral röst i världspolitiken; fram 

för allt Palmes och hans närmsta medarbetare, har bidragit till den […] historiebeskrivning, 

som jag anser är falsk.
116

 

Vår avsaknad av sådana erfarenheter anses ha bidragit till den orealistiska syn på 

säkerhetsläget, som råder i Sverige enligt Weimer; ”Vi har ett rikt land som har haft fred 

så länge att man inte ser den här kopplingen längre – vad det innebär att vara i konflikt 

eller att ta ställning, att offra livet för att försvara andra människor. Vi lever långt från 

den verkligheten.”.
117

 

Den svenska identiteten anses också delvis ha definierats i motsats till ens bild av andra 

aktörer. Carl B Hamilton tror att den ihållande skepsisen gentemot Nato bland annat 

beror på antiamerikanismen i Sverige, som han anser leva vidare än i dag; 

Sveriges självbild var ju att; vi är ett land som vill väl och vi har insett en massa saker som 

de här stygga amerikanarna och andra inte har insett. Det var väl också en del av den 

socialdemokratiska självbilden, alltså att neutraliteten var förenad med en stark skepsis mot 

USA efter Vietnamkriget.
118 

Mats Johansson resonerar också i liknande termer; ”Natomotståndet har ju inte bara varit 

kopplat till neutralismen, utan också antiamerikanismen. Man har sett Nato som ett 

instrument för, som det hette på 60–70-talet; USA-imperialismen.”.
119

 Johansson menar 

att denna antiamerikanism fortsatt är en aktiv kraft i Sverige och engagerar relativt många 

människor. Allan Widman hävdar att; ”det finns stora, starka inslag av antiamerikanism - 

man misstror USA. Det är någonting som jag tror har hängt med sedan Vietnamkrigets 

dagar, med varierande styrka.”.
120

 Maria Weimer refererar även hon, till den utbredda 
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antiamerikanismen som präglat stora delar av det svenska samhället sedan 1960-talet.
121

 

Annicka Engblom håller också med;  

För att vara riktigt rak och ärlig, tror jag det grundas i det socialdemokratiska partiets 

agerande gentemot USA. Nato är ju USA-dominerat – det är en symbol [för USA]. […] Jag 

skulle nog säga att den anti-imperialistiska diskussionen under 60- och 70-talet, har gett oss 

en bild av Nato som krigiskt och styrda av USA. Då glömmer man dock att Nato idag är en 

familj bestående av 28 länder, där huvuddelen inte ligger över Atlanten, utan faktiskt är 

våra grannar.
122

 

Eftersom USA ingick och var ledande i Nato, blev det svårt att kombinera ett svenskt 

medlemskap med den dominerande självbilden. I ett konstruktivistiskt perspektiv hade en 

anslutning således inte varit en legitim handling eftersom det rimmade dåligt med vår 

självupplevda identitet.  

4.1.3 Värderingsmässiga aspekter 

De värderingar som respondenterna ger uttryck för är nära kopplade till begreppen kring 

identitet och självbild. Nina Larsson beskriver sitt ställningstagande mot Sovjetunionen 

och för Nato, som grundat i värderingsmässiga skäl. Hon upplever att tidigare regeringar 

under kalla kriget, inte tog ett tillräckligt starkt ställningstagande för demokratier och de 

demokratiska värderingarna; ”Jag har väl alltid tyckt att den [neutralitetsdoktrinen] nog är 

lite för feg; att man inte tar ställning för demokratin. […] Jag har alltid uppfattat den 

[neutralitetsdoktrinen] som en väldigt passiv, nästintill feg hållning.”.
123

 

Warszawapaktens medlemsstater beskrivs som totalitära styren med de värderingar som 

följer med det, medan västs värderingar benämns som frihetliga. Natoländernas 

värderingar var mer tilltalande för henne. 

Maria Weimer tycks vara inne på samma spår som Larsson; ”Det är den fria, öppna och 

demokratiska världen, vilken Nato symboliserar, som vi skulle ha valt. Så jag tycker inte 

att alliansfriheten var en särskilt bra idé.”.
124

 Allan Widman menar att; ”som liberal är det 

svårt att hitta några försonande drag inom Warszawapakten.[…] Jag hatar de auktoritära 
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systemen så att säga. Nato representerar någonting annat.”.
125

 Vidare upplever han att det 

fanns en tendens hos Socialdemokraterna att ursäkta det förtryck som förekom bakom 

järnridån.
126

 Johan Forssell säger att han gärna sett en svensk retorik som gjorde tydligare 

skillnad mellan demokrati och diktatur, under kalla kriget.
127

 Annicka Engblom menar att 

vi borde ha intagit en starkare ställning för västvärldens värderingar och därmed anslutit 

oss till Nato samtidigt som Norge och Danmark.
128

 Några respondenter uppmärksammar 

att enskilda stater inom Nato också gjort sig skyldiga till diverse felsteg som rimmar 

dåligt med organisationens grundläggande värderingar, men i ett större sammanhang, är 

detta snarare att betrakta som undantag från regeln. Weimer beskriver Spanien och 

Portugal som kvasidiktaturer i samband med deras anslutning till Nato, samtidigt som 

hon anser att USA har begått flera utrikespolitiska felsteg; ”Det är inte så att jag är 

okritisk mot det, men värderingsvalet är helt solklart för mig.”.
129

 Nina Larsson anser att 

Turkiet inte lever upp till de mänskliga rättigheterna fullt ut och hon beskriver deras 

behandling av kurderna som problematisk.
130

  

Den generella bilden är således att Sveriges formella neutralitet, försvårade ett tydligt 

ställningstagande i de värderingsmässiga frågor, som konflikten mellan Warszawapakten 

och Nato utgjorde. Carl B Hamilton hävdar att den svenska linjen kring 

neutralitetspolitiken var ohållbar utifrån detta perspektiv; man ställde upp på västs 

värderingar men var inte beredda på att försvara dessa gemensamt i händelse av 

aggression från Sovjetunionen.
131

 För respondenterna verkar således förespråkandet av ett 

Natomedlemskap, fungera som ett tydligt ställningstagande för värderingar som de finner 

eftersträvansvärda.  

4.2  Svensk neutralitet och Nato – respondenternas uppfattningar 

Detta avsnitt är mer av deskriptiv karaktär än föregående. Trots detta förekommer flera 

kopplingar mellan respondenternas resonemang kring orsakerna till Natomotståndet och 
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Halbwachs teori om kollektiva minnen. Det är därmed lämpligt att uppmärksamma dessa 

i början av detta avsnitt, då vi just berört detta i ovanstående.  

4.2.1 Politiska aktörer och dess inflytande 

Flera av respondenterna pekar på vikten av verklighetsuppfattningar och hur dessa har 

influerats av specifika aktörer, för att förklara Sveriges ovilja att ansluta sig till Nato. 

Nina Larsson tror att bakgrunden till att opinionen har varit så pass negativt inställd till 

Nato, delvis grundar sig i specifika världsbilder samt historiska aspekter;  

[Opinionen för] alliansfriheten och neutralitetspolitiken har ju varit väldigt stark. [Den har 

varit] så massivt utannonserad på alla plan och i alla svar så fort man säger någonting i 

försvarspolitiken. […] Det var en allmän, väldigt bred syn att vi klarat oss väl genom kriget 

[andra världskriget] tack vare den.
132

 

Men Larsson menar också att de styrande politikerna [främst Socialdemokraterna] 

påverkat denna upplevelse. De anses ha ”verkligen tryckt på” för neutralitetsdoktrinen 

och alliansfriheten, vilket bidrog till att dessa etablerades som allmän uppfattning. 

Larsson delar uppfattningen om att tidigare regeringar inte valde att berätta fullt så 

mycket om hotbild och samarbetspartners. Hon upplever dock att detta har fortsatt i 

förhållande till samarbetet med Nato. Ett motiv som nämns är att man då riskerade den 

allmänna uppfattningen om Sveriges neutralitetspolitik; ”Man har inte velat äventyra det. 

För det är klart, om alla vet att vi ändå har förlitat oss på att samarbeta [med Nato], då blir 

ju steget för den allmänna opinionen att [vilja] bli medlemmar, också mycket mindre.”.
133

 

Maria Weimer för ett liknande resonemang. Hon menar bland annat att statsminister Olof 

Palme, medvetet försökt föra det svenska folket bakom ljuset gällande den svenska 

neutraliteten; ”Neutralitet ansågs ha ett högre värde – det var finare att vara neutral än att 

ta ställning. Samtidigt fanns ett försvarspolitiskt samarbete med USA som hemlighölls. 

Det är ett dubbelspel som heter duga. Där har man ju lurat det svenska folket.”.
134

 

Weimer hävdar att det delvis förekom mörkläggning från regeringarnas håll, i syfte till att 

anpassa verklighetsbilden efter deras egen agenda; ”En oärlig och osann bild, målades 
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medvetet upp inför svenska folket, för att man ville driva den här utrikespolitiska 

linjen.”.
135

 Hon upplever att denna verklighetsuppfattning fortfarande delas av många 

svenskar, och således påverkar opinionen för ett Natomedlemskap än idag.  

Allan Widman tycks också instämma i ovanstående. Hans uppfattning är att 

socialdemokraternas retorik har förstärkt inställningen till neutralitet och alliansfrihet; 

”De [Socialdemokraterna] har underblåst den [tilltron till alliansfriheten] mycket envist 

under kalla kriget.”.
136

 Orsaken anses delvis vara av ideologiska skäl. Han upplever dock 

att detta tankesätt håller på att luckras upp sakta men säkert. Carl B Hamilton säger att 

hans upplevelse är att svenska folket blev ”uppfostrade” av Socialdemokraterna till att 

tycka att strikt neutralitet var bra och att den tjänat oss väl.
137

 Annicka Engblom betonar 

diskrepansen mellan den förda politiken och retoriken; 

Vi har varit alliansfria i modern tid, men vi har aldrig varit neutrala. Vi hade under 

huvudsakligen socialdemokratiska regeringar, samarbeten med västpakten. Det är ingen 

hemlighet. Rent politiskt har det ju inte varit ärligt gentemot Sveriges befolkning. Det 

[neutralitet] har varit en politisk doktrin, men i själva verket har det förekommit kontakter 

och överenskommelser har gjorts.
138

  

Tidigare regeringar spelade ett således ett dubbelspel: man sade en sak utåt, men gjorde 

något helt annat i realiteten. Det man sade utåt bidrog till att förstärka medborgarnas 

världsbild av Sverige som neutralt. Hennes uppfattning är att det antagligen fanns 

säkerhetspolitiska skäl till detta men även bakomliggande, politiska agendor hos bland 

annat Socialdemokraterna.
139

 

Allan Widman presenterar en alternativ förklaring till varför Sverige inte blev indragna i 

1900-talets storkonflikter. Han menar att det finns en vanföreställning hos många 

svenskar, om att vår alliansfrihet är orsaken till att vi klarat oss undan krig under så lång 

tid. Han poängterar att flera stater som förklarat sig som neutrala ändå drogs med i andra 

världskriget – det finns således inget direkt orsakssamband mellan neutralitet och fred. 

Enligt honom är Sveriges geografiska placering i periferin under de två världskrigen, 
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samt ett visst mått av tur snarare de faktorer som hållit oss utanför krig under 1900-talet. 

Widman menar också att Sverige varit benägna att ta ställning för de krigförande parter 

som för stunden haft ett övertag – man har försökt att etablera goda relationer med de 

troliga vinnarna. På så sätt har man minimerat risken för att bli utsatta för aggression.
140

 

Detta är således ett direkt avfärdande av den bild som flera av respondenterna menar, 

spreds av Socialdemokraterna. 

Annicka Engblom upplever dock att det finns andra aktörer som har bidragit till den 

negativa Natobilden. Engblom hävdar att Socialdemokraternas USA-kritiska retorik, 

förstärktes av vad hon kallar ”vänstermedia”.
141

 I Sverige brukar man ibland, informellt 

beskriva massmedia som den ”tredje statsmakten”. Det är således rimligt att vissa 

upplever dessa som politiska aktörer. Enligt Engblom finns det en medveten systematik i 

”vänstermedias” förhållningssätt gentemot USA och Nato. Detta är inte enbart begränsat 

till försvarsdebatten utan anses också prägla många andra områden.  Mediernas fokus på 

USA beskrivs som generellt negativt och hon tror att detta får konsekvenser ibland annat 

Natofrågan.  

Respondenternas resonemang tycks därmed ha många likheter med Halbwachs teori om 

att kollektiva minnen kan vara konstruerade. Flera av ovanstående citat och referat 

insinuerar (eller rent av hävdar) att det förekommit försök till politisk manipulering. Detta 

är vad Halbwachs benämner som politisk mytbildning, vilket ofta sker i syfte till att 

legitimera vissa politiska beslut, alternativt försvåra tillkomsten av dessa. Genom att tona 

ner eller rent av att undanhålla viktiga fakta om Sveriges relationer med Natoländer, i 

kombination med att hylla sin påstådda neutralitet, har man under lång tid kunnat 

uppmuntra ett kollektivt minne hos befolkningen. Med hjälp av denna upplevda politiska 

manipulation har man således skapat ett starkt motstånd till ett svenskt Natomedlemskap. 

Det är mitt intryck är att flera respondenters uppfattningar ligger ganska nära denna 

position. 
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4.2.2 Det förflutnas styrka 

Ett återkommande inslag hos respondenterna är att de uppmärksammar de nya uppgifter 

som tillkommit efter kalla krigets slut. Detta för att styrka sitt ifrågasättande av svensk 

neutralitets- och alliansfrihet under kalla kriget. Mats Johansson beskriver Östen Undéns 

utrikespolitiska deklaration som en gällande sanning i Sverige, som knappt någon 

ifrågasatte förens efter kalla krigets slut; 

Det är ju först nu, långt senare, som tack vare forskning […] [framför allt] Mikael 

Holmström, min kollega på Svenska Dagbladet, har ju gjort ett ambitiöst arbete sedan 1989. 

[…] Det är då på forskarsidan som man börjat ifrågasätta den här dogmen; […] [om] vi 

egentligen någonsin var alliansfria.
142 

Johan Forssell menar att Undéns deklaration om ”alliansfrihet i fred syftande till 

neutralitet i krig” har präglat Sverige under en mycket lång tid. Han menar att detta beslut 

togs i en väldigt annorlunda värld och det möjligtvis var ett ”naturligt förhållningssätt” 

då, men att vi numera vet att det inte riktigt förhöll sig på det viset. Forssell tror inte att 

särskilt många politiker kände till Sveriges Nato-kontakter under kalla kriget; det mesta 

har klarlagts långt senare. Även här anses Mikael Holmströms redogörelser ha varit en 

bidragande faktor till denna belysning.
143

 Annicka Engblom refererar till flera skribenter 

som hon anser ha klargjort Sveriges egentliga relationer med Nato under kalla kriget; 

bland annat Mats Johansson och Mikael Holmström.
144

  

Många respondenter hoppas på att denna nya information kan bidra till att förändra folks 

uppfattningar kring Nato. Ifall det blir allmänt känt att vi under lång tid haft långtgående 

samarbeten med Natoländer inom försvars- och säkerhetspolitiken, kan detta bidra till att 

minska tveksamheten gentemot Nato. Detta tycks i alla fall vara kärnan i deras 

resonemang kring de uppgifter som publicerats efter kalla krigets slut. Halbwachs berör 

frågan om nya upptäckters påverkan på våra kollektiva minnen. Även ifall kollektiva 

minnen om det förflutna tycks vara trög materia, finns det alltid en potential till 

förändring då nya uppgifter träder fram. Det krävs dock att man lyckas övertyga stora 
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delar av befolkningen för att de detta ska få politiska konsekvenser. Detta är något som 

flera respondenter berör. Mats Johansson belyser vid flera tillfällen att många fortfarande 

tror att vi är neutrala m.m. Folket verkar inte vara tillräckligt informerade om den 

svenska försvarspolitiken.
145

 Forssell upplever att de finns de på vänstersidan i svensk 

politik som fortfarande refererar till Sverige som ett neutralt land, men att detta är fel.
146

 

Weimer håller med om att många saknar kunskap om Sveriges försvars- och 

säkerhetspolitik. Hennes erfarenhet är att även högt uppsatta politiker kan bli förvånade 

när de underrättas; 

I diskussioner här i riksdagen om ubåtsincidenten, har ledamöter från regeringspartierna 

visat stor förvåning och upprördhet när det redogjorts för Sveriges nära Natosamarbete. 

[…] Det är ett tecken på att folk inte har någon aning alls om hur nära vi samarbetat med 

Nato; inte ens alla våra folkvalda, de är fast i en bild av att Nato och USA är långt borta, vi 

är inte medlemmar, ’vad skönt!’.
147 

Hon upplever att denna kännedom saknas hos många. Man diskuterar inte att ens eget 

parti har stått bakom Sveriges närmanden till Nato sedan kalla kriget; 

Under valkampanjen mötte jag många socialdemokrater som beskrev en bild av svensk 

säkerhetspolitik som hörde hemma på 80-talet. Man är helt verklighetsfrånvänd. Många 

driver ju fortfarande en typ av retorik om att alliansfriheten har tjänat oss väl och vi ska 

fortsätta med den.
148 

Hamilton hävdar att en stor del av dagens väljare inte ordentligt underrättade om Sveriges 

faktiska försvarspolitik. Han tror att det krävs någon form av konfrontation i Natofrågan 

för att detta ska förändras, men inga politiker vill initiera en sådan debatt frivilligt. 

Hamilton betonar vid flera tillfällen att media först och främst speglar de politiska 

partierna. Detta innebär att partiernas låga intresse för försvarspolitik i allmänhet, smittar 

av sig på nyhetsrapporteringen, vilket får konsekvenser för befolkningens kännedom om 

de faktiska förhållandena.
149
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Det verkar således som att de flesta respondenterna upplever att berättelsen om Sveriges 

omfattande samarbete med Nato, både under kalla kriget och i dag, inte har fått något 

stort genomslag hos allmänheten. Politiska motståndare verkar inte heller förhålla sig till 

dessa uppgifter. Även ifall vissa respondenter menar det finns de som är genuint 

omedvetna, får man inte glömma att det finns incitament för Natomotståndare att inte 

diskutera dessa uppgifter, av det enkla skälet att det förmodligen skulle bidra till att de får 

svårare att argumentera för sin verklighetsbeskrivning samtidigt som det inte skulle 

hjälpa deras sak; att bevara status quo.  

Några av studiens respondenter har en bakgrund inom Försvarsmakten. Allan Widman är 

utbildad reservofficer och är fortfarande är aktiv inom Försvarsmakten. I denna miljö 

upplever han en helt annorlunda verklighetsuppfattning jämfört med Sverige i allmänhet. 

Där är Nato en självklarhet för de flesta; ”Det är min bild, att mellan skål och vägg, 

förstår de alla att satsningar på svenskt försvar idag, knappt blir meningsfulla om vi står 

utanför Nato. Det roligaste de vet är naturligtvis att vara ute på Natoövningar och 

motsvarande. Det är sådant som de vårdar ömt, de minnena.”.
150

 

Annicka Engblom, som är utbildad officer, upplever att det inom Försvarsmakten råder 

en mer Nato-positiv uppfattning. Det långtgående samarbetet med Nato har bidragit till 

en oförståelse för Sveriges avsaknad av medlemskap. Hon återger några vanligt 

förekommande åsikter och frågor som hon tagit del av från försvarsanställda; ”De säger; 

’Vi är så nära man kan komma! Vad håller ni [politiker] på med? Vi är ju 

Natomedlemmar idag!’”.
151

 Engblom menar att man inom Försvarsmakten, naturligtvis är 

mer införstådda kring vårt omfattande partnerskap med Nato. Nina Larsson är också 

utbildad officer och har tjänstgjort i den svenska utlandsstyrkan i Kosovo under sex 

månader.
152

 Även hon anser att en annorlunda verklighetsuppfattning råder inom 

försvaret. Hon refererar till sin tid inom Försvarsmakten; ”[…] [I] Försvarsmakten fanns 

det en allmän, utbredd syn om att vi skulle klara det här [en eventuell rysk invasion] i två 
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veckor och sedan kommer i alla fall USA och räddar oss. Det ansågs att vi var lite med [i 

Nato], fast ändå inte.”.
153

 

Det tycks således finnas en diskrepans mellan svenska medborgare i allmänhet och de 

som är verksamma inom Försvarsmakten. Medborgarna anses till stor del leva kvar i den 

verklighetsbeskrivning som Socialdemokraterna torgförde under kalla kriget - många är 

fortfarande omedvetna om Sveriges faktiska försvars- och säkerhetspolitik. Huruvida 

orsaken till denna diskrepans utgörs av att de som är aktiva inom försvaret, till större del 

har läst och tagit till sig den forskningsbaserade litteratur som beskrivit Sveriges nära 

samarbete med Nato sedan decennier, är oklart. En möjlig förklaring kan vara att deras 

egna erfarenheter inom området har bidragit till denna uppfattning som Widman, 

Engblom och Larsson beskriver. Det är därmed möjligt att det finns kollektiva minnen 

inom den grupp som är anställda inom försvaret, vilka skiljer sig från allmänheten i stort 

och att detta kan förklara den bild av Nato som tycks råda inom Försvarsmakten. 

4.2.3 Sveriges nutida försvar – uppfattningar och debatt 

Mats Johansson poängterar att vi deltar i långtgående samarbeten, vilka anses svåra att 

kombinera med neutralitet och alliansfrihet; 

Vi är ju med i en politisk allians; EU. Den militära motsvarigheten [Nato], där är vi ju inte 

heller alliansfria; vi är ju partners, vi är aktiva, vi har ett aktivt partnerskap där vi nu har 

gått in i avtalsbundna förhållanden ganska nyligen med ”Host nation support” och vi är 

med i ”Nato response force”, vi lovar att ställa upp med militär […]. Det finns ett löfte så 

att säga, österut till de baltiska Natomedlemmarna; blir det kris ställer vi upp. Det är klart 

att det [är] någonting helt annat än alliansfrihet. […] Socialdemokraterna talar ju 

fortfarande om alliansfriheten. Många svenskar tror ju för övrigt att vi är neutrala 

fortfarande.
154 

Johansson verkar således uppleva att Sveriges försvarspolitiska identitet
155

 fortfarande 

spelar en roll i dag. Han uppmärksammar dock att det finns indirekta, positiva effekter av 

den okunskap om Sveriges förhållande med Nato, som fortfarande finns hos många 

medborgare. Han hävdar att den eftersläpningen i opinionen är ett taktiskt instrument för 
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Socialdemokraterna. Dessa anses på grund av en ”taktisk tystnad”, kunnat gå med på 

närmanden till Nato, vilka hade varit omöjliga annars. Frågan om ett Natomedlemskap 

tycks därmed fortfarande vara präglad av ”dubbelspel” som Johansson uttrycker det; 

”Socialdemokraterna, deras dubbelspel var ju magnifikt när man betraktar det nu i 

efterhand.”.
156

 Allan Widman berör också dessa dubbla budskap. Trots att 

Socialdemokraterna har varit överens med de borgerliga partierna om de närmanden till 

Nato som gjorts efter kalla krigets slut, upplever Widman att deras retorik inte speglar 

detta. Han upplever likheter med Socialdemokraternas inställning till Europeiska 

gemenskapen (senare Europeiska unionen) under 80-talet; 

Jag ser en tydlig parallell. Man tar viktiga praktiska, organisatoriska och politiska steg i 

riktning mot Nato, men man vidmakthåller ändå retoriken. Numera tycker jag det börjar 

kännas lite udda när Socialdemokraterna inte ens vill problematisera det [ett medlemskap], 

utan man säger enbart att det är uteslutet.
157

 

Hamilton tycker att det finns en ”väldig förljugenhet” beträffande Sveriges agerande; 

”[…] man tar ett myrsteg i taget och sedan så kollar man av om opinionen opponerar sig 

eller inte. […] man testar hela tiden hur långt opinionen tillåter oss att gå.”.
158

 Hamilton 

upplever att Sverige ”[…] gör allt för att bevisa att vi är Natotrogna.”, men samtidigt 

vågar man inte ta steget till ett fullvärdigt medlemskap, vilket innebär att vi inte omfattas 

av försvarsgarantin. Detta framstår som väldigt egendomligt enligt honom. 

Forssell upplever också en inkonsekvens i Sveriges agerande. Han tydliggör att vi inte är 

neutrala i dagsläget men att vi fortfarande kallar oss för militärt alliansfria. Han betonar 

att artikel fem (försvarsgarantin) är den viktigaste aspekten med Nato, men att detta tycks 

vara kontroversiellt i dagens Sverige; 

Det är okej att samverka med Nato, det är okej att öva med dem och det är okej att ha 

övningar på svenskt territorium. Men så fort man börjar prata om det som är själva kärnan; 

det vi kan få tillbaka, så är det bara att konstatera att det är det som är ryggmärgsreflexen 
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hos många, i alla fall på den rödgröna sidan. Att man liksom ryggar tillbaka och det tycker 

jag är beklagligt.
159 

Annicka Engblom upplever också att mycket av Socialdemokraternas gamla retorik lever 

kvar än idag, trots de närmanden som skett; ”Det är väldigt hårdnackat ideologiskt. Jag 

skulle säga att merparten av det socialdemokratiska partiet är kvar på den linjen.”.
160

 Hon 

beskriver neutralitetsdoktrinen som nära helig för många Socialdemokrater. 

Socialdemokraterna har således kunnat acceptera närmanden till Nato samtidigt som 

deras retorik tycks tyda på motsatsen. Ifall det förekommit en större och bredare 

diskussion kring Nato, hade förmodligen ett tydligt internt motstånd inom 

Socialdemokratin mobiliserats, vilket kunde ha försvårat de blocköverskridande 

överenskommelser som skett mellan de borgerliga och Socialdemokraterna efter kalla 

krigets slut. Men trots acceptansen för ett starkare samarbete med Nato, är de fortfarande, 

kategoriskt emot ett medlemskap. Kanske beror det på att ett sådant utspel förmodligen 

skulle lyfta fram frågan i ljuset och på så sätt initiera en svekdebatt hos Nato-kritiska 

sympatisörer och ett väljartapp till andra partier inom vänsterblocket. Den 

försvarspolitiska debatten skulle bli väldigt het och skiljelinjerna tydligare.   

Respondenterna presenterar flera resonemang kring förekomsten och konsekvenserna av 

en sådan debatt. Johan Forssell anser att man har en mer nyanserad diskussion kring Nato 

i Finland. Den svenska debatten beskrivs som mer baserad på känslor än rationella 

argument. Att det skulle råda någon form av tabu kring ett Natomedlemskap, håller han 

inte med om men skulle gärna se en större diskussion kring frågan.
161

 Mats Johansson 

upplever att det finns en oro inom partierna att lyfta fram Natofrågan till ”stor allmän 

debatt”, eftersom man inte vill riskera att tappa väljarstöd. Måhända kan detta vara en 

konsekvens av den avsaknad av kunskap som han tycks uppleva i den svenska opinionen. 

Han tycker dock att denna ängslan [kring Natofrågan] hos politiker är obefogad; ”Jag tror 
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att en massa politiker går och är rädda helt i onödan. […] Vilket jag tycker är synd. Det 

finns en omogen opinion att påverka; frukter att plocka.”.
162

 

Carl B Hamilton tror att den tidigare alliansregeringens inställning bidrog till att kväsa en 

seriös debatt kring Natomedlemskap;  

Fredrik Reinfeldt har ju ett […] [Hamilton tycks tveka lite gällande ordvalet] oärligt 

upplägg; att Sveriges säkerhetspolitik bestäms av […] [huruvida] Socialdemokraterna vill 

gå med i Nato eller inte. Alltså han ger dem ett veto. Och för det andra […] har vi gett 

Finland ett veto, i alla fall retoriskt, till Helsingfors. Vår säkerhetspolitik bestäms, om vi har 

en borgerlig regering, av helt andra krafter; nämligen politikerna i Helsingfors och 

Socialdemokraternas verkställande utskott. Det är ju en fullständigt omöjlig position.
163

 

Moderaterna anses inte självmant våga lyfta frågan. Anledningen till detta är enligt 

Hamilton, att man är rädd att det ska slå tillbaka i opinionen, något som man inte är 

beredda att riskera inom Moderaterna. Därför kommer frågan om ett Natomedlemskap 

långt ner på prioriteringslistan; ”De [Moderaterna] ser inte vad vinsterna ligger och man 

har ju hittills inte uppfattat att det säkerhetspolitiska hotet mot Sverige har varit motiv 

nog för att ta den risken.”.
164

 

Widman menar att det är avgörande att vi får till en seriös debatt; 

[Natofrågan är] […] naturligtvis långt viktigare än vad vi officiellt brukar erkänna. Jag 

brukar säga; att med den anpassning vi har gjort till Nato – tekniskt, praktiskt och 

organisatoriskt, så har vi försatt oss i ett läge där vi inte längre autonomt kan använda våra 

egna stridskrafter. Vårt beroende är så stort. Det här har jag på olika sätt försökt 

medvetandegöra både politiker och svenska folket om. Men det är svårt, jättesvårt. Det är 

ingenting som man tar till sig. […] Många gånger är det så med Natodebatten; man vill inte 

argumentera, man vill inte ha debatten överhuvudtaget.
165

 

Maria Weimer är inne på samma linje. Hon upplever att det svenska territorialförsvaret är 

väldigt nedtonat i svensk debatt. Men även ifall vi skulle höja försvarsanslagen rejält, 

skulle det fortfarande inte ge upphov till en seriös avskräckningsförmåga. Hon menar att 
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det är nödvändigt att vi ansluter oss till Nato och således omfattas av artikel fem för att 

kunna uppnå ett effektivt, svenskt försvar.
166

 

Jag uttolkar en viss grad av uppgivenhet i flera av överstående uttalanden. Många 

respondenter verkar uppleva att partierna vill undvika att diskutera frågan 

överhuvudtaget, vilket förmodligen blir väldigt frustrerande för de som upplever 

Natofrågan som så avgörande för Sveriges försvar. Allan Widman kritiserar även han, 

den borgerliga alliansregeringens hantering av frågan; ”Den [säkerhetspolitiken] var 

oerhört passiv och jag tyckte inte att Moderaterna i regeringsställning, tog ansvar för den 

svenska säkerhetspolitiken.”.
167

 Widman upplever att Moderaterna i princip gav 

Socialdemokraterna ett veto i frågan, vilket omöjliggjorde någon reell diskussion. Enligt 

honom har de stora partierna gärna velat undvika en öppen debatt kring Nato. Widman 

tycks dock se vissa ljusglimtar. Han uppmärksammar att Moderaterna har börjat tala mer 

positivt om Natomedlemskap sedan de lämnade Rosenbad; ”Moderaterna har nog gjort 

analysen att den nuvarande säkerhets- och försvarspolitiken, inte har varit trovärdig.”.
168

  

Maria Weimer har också sett vissa positiva förändringar. Hon upplever att ett 

förespråkande av Natomedlemskap, har blivit mindre kontroversiellt i takt med att 

säkerhetsläget i Europa har försämrats de senaste åren. Särskilt under det senaste året 

upplever hon att debatten har blivit mer sansad.
169

 Johan Forssell upplever att det i 

överlag finns en större samhällelig diskussion kring den svenska försvarspolitiken i 

jämförelse med för tio år sedan.
170

 Allt hopp tycks såldes inte vara övergivet. Men de 

verkar fortfarande uppleva att det är en lång väg kvar till en gedigen debatt om en 

eventuell Nato-anslutning.  
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4.3  Vägen till ett Natomedlemskap 

4.3.1 En upplyst allmänhet 

Många av respondenterna påtalar vikten av att upplysa medborgarna kring Sveriges 

försvars- och säkerhetspolitik och de faktiska konsekvenserna av ett Natomedlemskap. 

Widman efterlyser att man informerar svenska medborgare om betydelsen av Nato och 

våra relationer med dem. Han menar han att det krävs en ”folkupplysning” kring Nato; 

”Det finns säkert fortfarande många människor som tror att man som Natoland, är 

underordnad en överstatlig organisation, som mer eller mindre styr. […] Jag hör ju hela 

tiden de här fördomarna.”.
171

 Widman tror att en Natopositiv retorik som fokuserar mer 

på våra grannländer Norge och Danmark istället för USA, kan avdramatisera frågan för 

många. Han beskriver Norge som ett gott exempel på ett Natoland som driver en påtagligt 

oberoende och tydlig utrikespolitik. Ett större fokus på våra grannländer istället för andra 

sidan Atlanten, är således att föredra.
172

 Enligt honom har media inte skött sin roll i detta 

arbete; ”Jag kan inte påminna mig, under alla de år jag har hållit på med försvars- och 

säkerhetspolitik, att det varit någon dokumentär om säkerhetspolitiken. Det finns ju 

väldigt mycket sådant på annat håll; om migration, om kultur, men inte om det här.”.
173

 

Han tror inte att det enbart är på grund av ointresse, men poängterar att det numera inte 

finns särskilt många försvars- och säkerhetspolitiska reportrar. Efter att kalla kriget tog 

slut har dessa blivit allt färre, vilket bland annat återspeglas i nyhetsrapporteringen. 

Även Hamilton tycker att man i större utsträckning borde klargöra, från Natovänligt håll, 

att det inte råder överstatlighet inom Nato.
174

 Maria Weimer är också av uppfattningen att 

det skulle vara bra ifall Sveriges befolkning fick en tydlig bild av Sveriges relationer med 

Nato under kalla kriget, samt hur nära vårt samarbete är idag. Hon beskriver debatten 

även som väldigt kontextberoende. Nu när Sveriges närområde har försämrats så pass 

mycket, finns ett gyllene läge för kunskapsspridning kring Nato, enligt Weimer.
175

 

Annicka Engblom upplever att den breddning av Natos uppgifter, som skede under 
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Anders Fogh Rasmussens tid som Generalsekreterare, bidragit att bredda folks förståelse 

av Nato som organisation, vilket har avspeglats i ett större stöd i opinionen. En fortsatt 

diskussion kring Natos roll som mer än en militär organisation, tros kunna bidra till 

positiva effekter i den svenska opinionen. Det gemensamma i respondenternas 

resonemang är att de upplever att många medborgare är fel- alternativt oinformerade om 

Sveriges förflutna och nutida samarbete med Nato, samt att det finns flera 

missuppfattningar om hur Nato fungerar som organisation och vad de gör. Detta anses 

påverka stödet för ett svenskt Natomedlemskap negativt. Tankegångarna tycks vara att 

ifall befolkningen fick en (i deras perspektiv) mer korrekt uppfattning av Nato, skulle 

detta neutralisera många av de motargument som används i debatten. 

4.3.2 Sveriges närområde 

En annan aspekt som ständigt återkommer i intervjuerna är konsekvenserna av ett 

försämrat närområde. Mats Johansson förklarar; ”Jag menar att det är oundvikligt att vi 

kommer [att gå] med i Nato. Vi har ju en omvärldsbild som gör att […] allting pekar på 

att det blir slutsatsen, så småningom.”.
176

 Han tror att en viktig faktor är människors 

upplevelse av yttre hot. Nato-opinionen kan förbättras successivt, men ”dramatiska 

händelser” kan få en mer direkt effekt. Enligt Johansson är det möjligt att Rysslands 

aggressioner i Sveriges närområde kan få opinionen att börja röra på sig.
177

 Enligt Johan 

Forssell krävs det nästan att läget försämras för att den svenska opinionen ska börja röra 

på sig;  

[…] i alla fall på någorlunda kort eller medellång sikt, så tror jag det. Ja, jag har svårt att se 

det annars, tyvärr. […] [E]tt förändrat omvärldsläge tror jag är det som är nyckeln till att få 

Sverige och svenskarna att förstå att; ensam är inte längre stark, utan det kan vara ganska 

bra att ha de här garantierna.
178

   

Han poängterar också att den svenska Nato-opinionen har förändrats till det bättre på 

senare tid; ”Jag tror att det har att göra med att vi befinner oss i en värld som är oroligare 
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än förr; vi ser att vi har ett krig i Europa [Ukraina]. […] Det är klart att i sådana tider av 

internationell oro, börjar man också se om sitt hus lite mera.”.
179

  

Carl B Hamilton menar att det ökande antalet ryska kränkningar runt Östersjön och deras 

operationer i Ukraina, kan bidra till att tvinga fram en debatt kring svenskt 

Natomedlemskap; media blir tvungna att uppmärksamma frågan vid dramatiska händelser 

i vårt närområde. Han upplever att vi börjar närma oss något av ett ”formativt moment”; 

det försämrade läget i närområdet kommer påvisa behovet av ett svenskt 

Natomedlemskap.
180

 Maria Weimer refererar till de allt mer frekventa kränkningarna av 

svenskt luftrum och ubåtsincidenten i Stockholms skärgård under oktober-månad 2014. 

Hon betonar dock vikten av att media rapporterar om sådana händelser på ett seriöst sätt. 

Ifall media blev bättre på detta, skulle det kunna bidra till att ”folk vaknar till” och börjar 

se Nato som ett reellt alternativ. Weimer tror också att det försämrade närområdet har 

bidragit till en mer positiv utveckling av Nato-opinionen inom den svenska 

borgerligheten; ”Det är det [försämrade närområdet] som har gjort att Centern och 

Kristdemokraterna verkar byta fot. Det tror jag inte de hade gjort annars.”.
181

  

Allan Widman stämmer in i ovanstående respondenters resonemang; 

Det som har hänt den senaste tiden, tror jag har ökat rädslan hos svenska folket. Samtidigt 

känner man, när man tittar på det svenska försvaret: ’det blir en vecka’, därefter måste 

hjälpen komma. Frågan är: vad ska den komma ifrån? Detta sjunker nog in hos svenska 

folket. […] Så min tro är ändå att stödet för ett svenskt Natomedlemskap kommer att 

öka.
182

 

Annicka Engblom upplever också att allt fler tar det säkerhetspolitiska hotet gentemot 

Sverige på allvar;  

I och med ubåtsincidenten […] har detta blivit väldigt påtagligt. Nu är det inte bara i Libyen 

eller Afghanistan, utan inne på vårt territorium! […] Det aggressiva uppträdandet från 

Ryssland, gör att problematiken är här redan nu, trots att vi inte har den nödvändiga 
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kapaciteten. Det här inser människor. Vad är alternativet då? Jo, det är att ta hjälp av den 

organisation som har denna kapacitet, det vill säga: Nato.
183

 

Nina Larsson var tidigare mer skeptisk till att det försämrade närområdet skulle lyfta 

stödet för Nato i Sverige, men de senaste månadernas händelser har ändrat hennes 

uppfattning;  

Den andra linjen är ju att man sluter sig och bara bryr sig om sig själv och inte vill göra 

någonting som riskerar den andra sidans vrede. Men det är inte så jag upplever att 

opinionen kommer att utvecklas. Det trodde jag i våras när Ryssland gick in i Ukraina. Då 

tänkte jag; nu kommer Nato-opinionen att dala, bara för att man inte vill provocera 

[Ryssland]. Men det är nog tvärtom min uppfattning att vi vill hjälpa till mer. […] [N]är det 

gäller Rysslands aktivitet, ser man samarbete till stöd för de gemensamma värderingarna 

som det första valet.
184

 

Vad vi ser är att samtliga respondenter sätter stark tilltro till att ett försämrat 

säkerhetsläge i Sveriges närområde kommer att påverka den svenska opinionen för ett 

medlemskap i positiv riktning. De upplever en tilltagande oro bland medborgarna och att 

denna bidrar till att fler nu överväger tanken om att Sverige bör bli medlemmar i Nato, i 

syfte att förstärka vår beredskap. Som tidigare nämnts inträffade flera incidenter under 

studiens genomförande, vilket innebar att intervjuerna delvis genomfördes i olika 

kontexter. Flera av de som intervjuades efter underrättelseoperationen i Stockholms 

skärgård, refererade ofta explicit till denna då de beskrev Sveriges närområde. Jag 

upplever dock att det mer fungerade som ett sätt att konkretisera situationen, inte att den 

förändrades radikalt. Samtliga respondenter upplevde att det fanns ett säkerhetspolitiskt 

hot och att detta blev allt tydligare, även innan (vilket har bekräftats efter intervjuerna) en 

ubåt från främmande makt kränkte Sveriges territorialvatten. Samtidigt poängterar flera 

att det är viktigt att medierna belyser denna försämring av närområdet på ett seriöst sätt, 

för att opinionsförändringarna ska förstärkas.  
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4.3.3 Politiskt ledarskap 

Men det anses också att ett försämrat närområde ensamt, inte är tillräckligt för att få till 

en förändring i svensk säkerhets- och försvarspolitik. Säkerhetsläget höjer förmodligen 

intresset för sådana frågor men detta måste kombineras med opinionsbildning. Många 

upplever att det nu råder ett gyllene läge för partierna att påtala vikten av ett 

Natomedlemskap och att detta är ytterst nödvändigt för att påverka opinionen. Annicka 

Engblom betonar behovet av politiskt ledarskap; ”Säkerhetsläget gör att människor börjar 

ställa sig frågan och se sig omkring efter olika lösningar. Men ytterst så är det faktiskt 

vårt ansvar som opinionsbildare, som förespråkare, att faktiskt föra den debatten och den 

tiden är nu.”.
185

 Enligt henne börjar vi redan se tecken på detta;  

Det är min fulla uppfattning [att det leder till debatt]. Det gör det redan, skulle jag vilja 

påstå, vilket vi också ser i de senaste opinionsundersökningarna. […] Vi försvarsvänner och 

vi [Moderaterna] som ett försvarsvänligt parti, bör göra väldigt klokt i att ta steget fram just 

nu, för nu finns det utrymme för öppningar också hos andra partier.
186

 

Nina Larsson betonar att de borgerliga partierna måste driva en aktiv opinion för ett 

medlemskap ifall en Nato-anslutning ska bli möjlig. Hon menar att det måste till ett 

politiskt driv i frågan; politikerna måste våga visa ledarskap. När närområdet blir sämre 

aktualiseras frågan och då har politikerna en möjlighet att väcka en allmän debatt kring 

Nato.
187

 Allan Widman håller med; ”En viktig del av svaret är det politiska ledarskapet, 

eller snarare bristen på det, framförallt i de stora partierna.”.
188

 

Maria Weimer menar att medborgarna först tycks intressera sig för Sveriges försvar när 

läget blir skarpare, men tappar lätt intresset om inte man aktivt försöker upprätthålla 

debatten från politiskt håll.
189

 Mats Johansson tycker att det krävs större ansträngningar 

från politiker och opinionsbildare för att sätta Natofrågan på agendan hos väljarna. Någon 

måste ”artikulera opinionen” för att folket ska börja fundera kring hur Sverige ska kunna 

försvaras; ”Det är klart att det krävs ett aktivt politiskt ledarskap som lägger fakta på 
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bordet, men också formulerar frågor som vi ber folket ta ställning till.”.
190

 Johan Forssell 

poängterar att man inte kan förhålla sig passiva till dess att läget förändras. Man måste se 

till att utredningar om Natomedlemskap genomförs innan en eventuell ”dramatisk 

försämring” av närområdet inträffar.
191

 Politikerna måste alltså ta tag i frågan redan nu, 

innan det är för sent. 

Respondenterna efterfrågar alltså att partierna ska börja agera. De måste börja visa 

ledarskap och artikulera Natoalternativet och öppet argumentera för detta. Det nuvarande 

säkerhetsläget erbjuder gynnsamma förutsättningar för en sådan debatt och ett tydligt 

ställningstagande från de borgerliga partierna kan ytterligare förstärka stödet för ett 

Natomedlemskap. Debatten uppstår inte av sig själv, utan någon måste våga ta initiativet 

och leda debatten. 

Finlands handlande anses utgöra en viktig variabel för Sveriges framtida agerande; ”Jag 

tror också att vad Finland gör spelar en stor roll. Om Finlands försvars- eller 

regeringschef skulle komma till Stockholm och säga; ’vi funderar faktiskt på att gå med i 

Nato’. Då tror jag att Sverige alltid kommer att hänga på.”.
192

 Johan Forssell anser också 

att Finlands vägval har stor relevans för Sverige. En stark Natovänlig opinion i Finland 

tros kunna smitta av sig på Sverige; ”Vi har ju tydligt markerat att vi ser det här i en 

svensk-finsk kontext; att vi ska fatta de här besluten tillsammans. Och det är klart, skulle 

det förändras i Finland, skulle det också tala för att det skulle göra det i Sverige.”.
193

 En 

ökad Finsk oro över Rysslands agerande kan således påverka Sverige indirekt. Det skulle 

kunna fungera som ett externt tryck, vilket förändrar förutsättningarna i Sverige till det 

bättre. 

Flera av respondenterna upplever att de borgerliga partierna har börjat ta viktiga steg i 

riktning mot en seriös opinionsbildning kring Nato och att det finns ett stort stöd för detta 

inom partierna. Nina Larsson gör bedömningen att det i dagsläget inte finns några skäl till 

att inte driva en mer aktiv opinion för en anslutning. Viktiga faktorer anses vara 

globaliseringen och folks positiva inställning till ett utökat internationellt samarbete, även 
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inom militära och försvarspolitiska frågor. Hon tycker sig också finna tecken på att 

Moderaterna nu i opposition, börjar bli mer aktiva förespråkare för Nato. Larsson 

uppmärksammar bland annat att före detta försvarsminister Karin Enström (numera 

utrikespolitisk talesperson för Moderaterna) deklarerat att Moderaterna nu är för ett 

medlemskap.
194

 Larsson menar att Moderaternas utspel till stöd för ett medlemskap, ses 

som ett positivt tecken för Nato-opinionen. Hon ser också potentiella krafter inom både 

Centerpartiet och Kristdemokraterna som kan bidra till detta. Hon tror att det är lättare för 

Moderaterna att göra sådana utspel när man befinner sig i opposition, men att man inte 

var redo för det förra gången (det vill säga innan 2006).
195

 Johan Forssell poängterar 

också konsekvenserna av att Moderaterna nu inte befinner sig i regeringsställning. Han 

menar att det innebär att man lättare kan driva Natofrågan, då ens ställningstaganden inte 

får direkt verkan.
196

 

4.3.4 Partiernas roll 

Mats Johansson berättar att Nato-opinionen inom de borgerliga partierna har förbättrats 

på senare år. Bland annat har samtliga ungdomsförbund i Alliansen nu tagit ställning för 

ett Natomedlemskap, samtidigt som en majoritet av de borgerliga väljarna nu är för en 

svensk anslutning.
197

 Annicka Engblom upplever att det har skett en positiv förändring 

inom både Centerpartiet och Kristdemokraterna under mandatperiod 2010-2014. Båda 

partierna har blivit mindre skeptiska gentemot Nato och förespråkar nu en parlamentarisk 

utredning kring konsekvenserna av ett medlemskap. Dessa partiers tidigare misstro 

gentemot Nato-alternativet ansågs vara ett hinder för den tidigare alliansregeringens 

möjligheter att ta tydlig ställning för Nato. Hon håller därmed med Nina Larsson om att 

Alliansen inte var tillräckligt överens då man övertog regeringsmakten 2006 och att detta 

således förhindrade alliansregeringen att föra en mer Natovänlig politik. I dagsläget är det 

dock annorlunda; ”Nu är vi i ett annat läge, där vi kan agera mer på eget bevåg. Den 

positiva riktningen lever samtidigt kvar i Kristdemokraterna och Centern. Detta är väldigt 
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intressant och är något som vi förespråkare gärna vill underhålla, såklart.”.
198

 Hon anser 

också att Moderaterna, från officiellt håll flyttat fram sina positioner gällande Nato-

anslutning. Bland annat anses partiets utrikespolitiska talesperson, Karin Enström (före 

detta försvarsminister) ha gjort tydliga uttalanden om att Sverige borde ansöka om 

Natomedlemskap. Engblom hävdar också att moderaterna i de relevanta utskotten, 

tillsammans har motionerat för detta under hösten. I sammanhanget nämner också Allan 

Widman Folkpartiet nu lagt sin första partimotion om Natomedlemskap, vilket tyder på 

en väldigt stark enighet inom hans parti.
199

 Engblom förtydligar dock att inriktningen på 

moderaternas motioner, delvis skiljer sig; en del efterfrågar en parlamentarisk utredning, 

samtidigt som andra är mer rättframma och motionerar för ett medlemskap.
200

 

Dagen innan min intervju med Nina Larsson (2014-10-29) släppte Novus en 

opinionsundersökning om inställningen till svenskt Natomedlemskap, på uppdrag av TV4 

Nyheterna.
201

 Vad som var speciellt med denna var att de som sade ja till ett svenskt 

Natomedlemskap, för första gången fler än de som sade nej. Larsson menar att om 

kommande mätningar upprepar detta resultat, kan detta undanröja ett av de vanligaste 

argumenten emot ett Natomedlemskap; att det bör finnas ett stort folkligt stöd. 

Moderaterna anses också bli mer villiga att driva frågan ifall opinionsläget utvecklas i 

fortsatt positiv riktning. Det är alltså inte enbart inom partierna som det finns ett allt 

större stöd för Nato, utan även hos allmänheten. 

Även ifall flera är glada över vad de upplever som ett större moderat engagemang i 

frågan, framkommer även en del kritik gentemot detta parti. Annicka Engblom tycker att 

Moderaterna kunde varit både aktivare och tydligare i Natofrågan under 

regeringsinnehavet; ”Vi kunde ha gjort betydligt mycket mer och det vet jag att fler 

moderata företrädare i riksdagen, tyckte.”.
202

 Hon betonar dock att det alltid är enklare att 

konstatera sådant i efterhand. Vissa har dock varit mer aktiva än andra; ”Det finns ett 
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antal; Mats Johanson, jag är en av dem, Johan Forssell också, som har varit väldigt 

tydliga – vi har hållit fast vid vår linje. Det kan man se i de artiklar som vi har skrivit.”.
203

  

Mats Johansson håller med Engblom om att det finns skillnader i inställning inom 

Moderaterna. Han menar att det förekommer olika uppfattningar om huruvida man borde 

ta ett större initiativ för att få upp Natofrågan på agendan. Han själv förespråkar ”[…] en 

öppen aktivistisk hållning; att man lägger alla frågor på bordet och för en aktiv debatt. 

Andra, närmare bestämt de som har bestämt i mitt parti, har haft en annan inställning.”.
204

 

Han kritiserar den försvarspolitik som Moderatledningen fört i regeringsställning; ”Den 

egentlige försvarsministern under den här perioden har ju varit Anders Borg och han har 

inte förstått värdet av att underhålla och sedan också [att] återuppbygga vår förmåga, utan 

tvärtom.”.
205

 Moderaternas försvarspolitik tros också ha bidragit till partiets stora 

väljartapp i riksdagsvalet 2014. Johansson verkar dock ha en förståelse för hanteringen. 

Han betonar att man måste utgå ifrån den politiska verkligheten (hur väljarna kan tänkas 

reagera) och att det är en helt annan sak för en statsminister att förespråka ett 

Natomedlemskap i förhållande till en mer fri debattör så som han själv. 

Johan Forssell tycker dock att Moderaternas ställningstagande i Natofrågan har varit 

tydligt och välkänt. Han betonar att han och många andra opinionsbildar genom 

debattartiklar m.m. men att det inte får någon större effekt; ”När jag ringer till en del 

debattredaktörer och försöker sälja in Natoartiklar, får jag ofta höra att; ’Ja, men vad är 

nyheten i det? Det vet vi ju redan att ni tycker’, så vår ståndpunkt är nog ganska 

känd.”.
206

 Han bekräftar också att det finns de som förespråkar en mer aktivistisk 

hållning; ”Det var ju en del som tyckte att vi skulle lämna in en medlemsansökan några 

dagar efter valet, då det stod klart att vi hade förlorat regeringsmakten.”.
207

 Men han 

håller inte med dem som hävdar att Moderaterna varit för passiva i opinionsbildningen 

kring ett Natomedlemskap. Dessa kritiker anses vilja ”opinionsbilda genom att först fatta 

beslutet”, något som Forssell tycker är orimligt; ”det måste finnas ett folkligt stöd”.
208
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Det råder således skilda uppfattningar om Moderaternas hantering och roll i 

opinionsbildningen för ett Natomedlemskap, bland flera av de intervjuade moderaterna. 

Samtidigt visar de moderata självkritikerna en förståelse för partiledningens agerande 

under tiden i regeringsställning. 

Även representanter från Folkpartiet ger uttryck för ett missnöje gällande Moderaternas 

agerande. Maria Weimer utgör det tydligaste exemplet på detta;  

Den [Moderaternas opinionsbildning] är närmast obefintlig tycker jag. Jag kan inte se 

någon. Jag känner ingen moderat företrädare som har pratat öppet om vikten av 

medlemskap, under tiden i regering eller ens under den senaste valkampanjen. Men nu är 

läget annat, när partiet är i opposition. De senaste veckorna har många ledamöter börjat 

intressera sig för frågan och Folkpartiet är inte längre ensamma att förespråka 

medlemskap.
209

  

Folkpartisterna är generellt positiva till sitt eget partis agerande i Natofrågan, men de 

poängterar att de övriga borgerliga partierna, särskilt Moderaterna, måste följa deras 

exempel för att man ska lyckas åstadkomma en reell debatt kring en Nato-anslutning. 

Carl B Hamilton beskriver Folkpartiet i förhållande till Moderaterna som betydligt 

öppnare och tydligare gällande ett ställningstagande för Nato. Han exemplifierar genom 

att hänvisa till valrörelsen 2014 där Natomedlemskap/försvarspolitiken var en av 

Folkpartiets tre prioriterade valfrågor. Hamilton tycker att Folkpartiet försöker lyfta 

frågan så gott de kan, men betonar att Folkpartiet fick knappt sex procent i riksdagsvalet; 

på grund av deras storlek, lyckas man inte initiera någon debatt. Han menar att det är helt 

avgörande att de större partierna börjar lyfta frågan på allvar för att det ska uppstå någon 

reell debatt
210

, vilket Allan Widman håller med om; Folkpartiet ensamt, inte kan få igång 

debatten. Även andra borgerliga partier måste aktivt driva på för detta, särskilt 

Moderaterna.
211

 

Nina Larssons beskriver Folkpartiet som orädda inför att driva frågor ensamma och som 

saknar något större stöd i opinionen Hon konstaterar lite skämtsamt; ”Nej, vi har alltid 
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varit kamikazepiloter i flera frågor.”.
212

 Hon har inget negativt att säga om Folkpartiets 

hantering av frågan. Partiet beskrivs ha drivit frågan ganska hårt på senare år. Hon 

bedömer inte att man kunnat göra särskilt mycket mer för att lyfta frågan. Precis som 

Hamilton och Widman, belyser hon partiets begränsade väljarunderlag och att det krävs 

att även större partier så som Moderaterna, ska börja driva aktiv opinion för att det ska 

väcka någon större debatt.
213

 Maria Weimers förhoppning är att de övriga borgerliga 

partierna, uttalar ett starkare stöd för Nato i samband med deras kongresser nästa år.
214

  

Folkpartisternas självbild tycks vara att det är dem som har varit mest påstridiga i 

Natofrågan, trots att opinionsläget länge varit ofördelaktigt. De verkar vara nöjda med 

detta agerande och ser sig själva lite som pionjärer i frågan. De önskar således en mer 

enad borgerlighet i denna fråga – att de övriga partierna följer deras exempel. Något som 

tros kunna möjliggöra en seriös debatt för ett svenskt Natomedlemskap, vilken de tror sig 

kunna gå segrande ur. 

Flera respondenter upplever dock att det fortfarande finns ett stort hinder för en svensk 

Nato-anslutning, även ifall borgerligheten skulle komma överens. Det är 

Socialdemokraterna de syftar på. Så länge Socialdemokraterna är emot blir det svårt att 

besluta om ett svenskt Natomedlemskap, eftersom det finns en stark tradition av 

blocköverskridande överenskommelser i frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik. 

Detta poängterar de i varierande grad. Maria Weimer önskar att fler socialdemokrater 

kunde ”komma ut ur garderoben” gällande Natofrågan. Hon upplever att det finns många 

inom Socialdemokraterna som egentligen är för ett medlemskap men att de ligger lågt på 

grund av att frågan är så kontroversiell inom partiet. Hon menar att detta är en 

konsekvens av de äldre falangerna inom partiet som växte upp med 60- och 70-talen.
215

  

En blocköverskridande överenskommelse med Socialdemokraterna beskrivs som närmast 

en nödvändighet för att ett svenskt Natomedlemskap ska bli möjligt. Mats Johansson 

lyfter också fram de nya generationerna av socialdemokrater, som en viktig faktor. Hur 

de kommer förhålla sig till Nato, kan få stor betydelse. Men än så länge är det ”obekant” 
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vad de står, enligt honom.
216

 I samband med generationsskiften inom partiet, upplevs 

således möjligheter för en öppning i Natofrågan, existera. Detta resonemang ligger nära 

det som framfördes i tidigare avsnitt, angående generationsaspekternas inverkan på 

frågan. Den nya generationen socialdemokrater är kanske inte lika präglade av den 

negativa bild av Nato, som många socialdemokrater hade under kalla kriget. 

Nina Larsson tror att resultaten i den senaste tidens opinionsundersökningar, vilka visar 

på ett allt starkare stöd för Nato hos allmänheten, kan förenkla en sådan omvärdering hos 

Socialdemokraterna; ”Det här var den första mätningen där den positiva sidan är större än 

den negativa och fortsätter det och blir en allmän uppfattning, då kommer även de 

[Socialdemokraterna] ändra sig, det tror jag.”.
217

 Detta tycks sammanfalla med 

argumentet om en stark förankring hos allmänheten. Tidigare har många sagt att det inte 

finns något folkligt stöd för ett Natomedlemskap, men ifall detta håller på att förändras 

kan detta argument undanröjas. Johan Forssell hävdar under vår intervju, att så länge som 

Socialdemokraterna inte vill diskutera frågan, spelar debattartiklar m.m. inte någon större 

roll; de har ingen att jobba emot och bollen ligger således hos Socialdemokraterna.
218

 

Socialdemokraterna verkar således ha ett informellt veto i frågan kring en eventuell 

anslutning till Nato, vilket bland annat Carl B Hamilton har påpekat tidigare i texten.  

Maria Weimer tror som sagt, att ifall fler socialdemokrater vågar vara öppna med sin 

positiva inställning till Nato, kan detta bidra till förändringar i partiets policy. Hon 

uppmärksammar att Jan Nygren, statssekreterare under Ingvar Carlsson, skrev en (enligt 

henne) väldigt Natopositiv debattartikel i Dagens nyheter nyligen
219

; ”Det skulle behövas 

kunniga, tunga sossepolitiker som går ut och pratar om det stora värdet av 

Natosamarbete. Så att om det kommer fler sådana; realistiska, kunniga personer som vet 

hur det fungerar. Då skulle det nog kunna förändra den socialdemokratiska linjen”.
220

 

Även ifall Allan Widman ser ett tydligare moderat ställningstagande för Nato som 

positivt, tror han inte att det är det som kommer att avgöra utkomsten för svensk del;  
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Jag tror att vi kanske bara kan gå med när Socialdemokraterna regerar landet. Får vi en 

ytterligare försämring av omvärldsläget, det är ju ingenting som tyder på någonting annat, 

då finns det naturligtvis en smärtgräns även för Socialdemokraterna. Blir det riktigt allvar, 

då antar jag att även Socialdemokraterna kommer att se saken i nytt ljus. […] Det är många 

experter och politiska bedömare som säger att Sverige aldrig kan gå med i Nato med en 

borgerlig regering - vi kan bara göra det med en socialdemokratisk. Det kan nog ligga en 

del i det.
221

 

Även ifall Socialdemokraterna fäller avgörandet, är ett tydligt budskap från 

borgerligheten är inte av mindre vikt för det. I flera intervjuer har respondenterna 

poängterat värdet av att artikulera en positiv bild av Natomedlemskap, för att stärka den 

allmänna opinionen för en anslutning – politiskt ledarskap är en förutsättning för 

förändring. Som Nina Larsson sade, kan en förändrad opinion få Socialdemokraterna att 

anpassa sig efter denna. Man skulle således kunna se en borgerlig opinionsbildning som 

ett sätt att indirekt påverka de interna förhållandena i Socialdemokraterna. Samtidigt 

finns det andra faktorer som kan tänkas påverka socialdemokraternas inställning, som 

dock ligger bortom de borgerligas kontroll, så som ett allt sämre närområde. 

Socialdemokraterna kan tillslut uppleva det som nödvändigt (precis de borgerliga 

partierna) att gå med i Nato, för att kunna säkra Sveriges politiska och territoriella 

suveränitet.    
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5. Slutsatser 

Halbwachs teori kring kollektiva minnen tycks utgöra en del av förklaringen till 

respondenternas grundinställningar gällande ett svenskt Natomedlemskap. Deras 

resonemang kring Sveriges självbild och basala värderingar, har en logisk koppling till 

deras ställningstagande för Nato – en organisation, vilken de anser delar dessa 

värderingar. Det finns alltså ett samband mellan ett visst synsätt och ställningstagande för 

Nato hos studiens respondenter. Därmed spelar verklighetsuppfattningar en viktig roll i 

debatten kring huruvida Sverige bör ansluta sig till Nato.  

Flera respondenter återger upplevelser från kalla kriget, som kommit att prägla deras 

världsbilder. Deras minnen är inte identiska, men gemensamt är att deras upplevelser ofta 

står i konflikt med de kollektiva minnen som varit överordnade i Sverige under lång tid. 

Man ger alltså uttryck för en konkurrerande uppfattning gällande vilka kollektiva minnen 

som bör prägla Sverige. Det tycks även existera en generationsaspekt som skiljer 

respondenternas kollektiva minnen. Det är främst de äldre som refererar till upplevelser 

under sin uppväxt som bidragit till deras ställningstagande för ett svenskt 

Natomedlemskap. Detta är såklart förståeligt då flera av de yngre respondenterna var 

mycket unga under kalla krigets sista år och därmed saknar sådana upplevelser. Detta är 

något som flera av de intervjuade är medvetna om och upplever att detta kan influera ens 

föreställningar.  

Respondenternas resonemang innehåller flera likheter med Halbwachs påstående om att 

politiska eliter kan konstruera kollektiva minnen i egensyfte. Det socialdemokratiska 

partiet framhålls som den viktigaste aktören bakom etableringen av den positiva 

inställningen till alliansfrihet och neutralitet, som överordnat kollektivt minne under 

efterkrigstiden. Genom det tolkningsföreträde som de lyckades inrätta, har de skapat 

gynnsamma förutsättningar för sin egen utrikespolitik och försvårat för de som 

förespråkar ett Natomedlemskap. De intervjuade upplever att detta tolkningsföreträde 

delvis har luckrats upp med tiden, men fortfarande är så pass starkt att det försvårar deras 

kamp för en svensk Nato-anslutning. Detta ligger även nära Agius och Af Malmborgs 
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slutsatser som betonar inkluderingen av neutraliteten i den svenska identiteten och 

Socialdemokraternas roll i konstruktionen av denna. 

Frågor som rör identitet och självbild tillskrivs en stor förklaringskraft till Sveriges 

agerande under kalla kriget. Dessa frågor är nära kopplade till de kollektiva minnena och 

uppvisar således liknande resonemang hos studiens intervjupersoner. Flera menar att den 

svenska självbilden under kalla kriget, medvetet definierades i motsats till den bild som 

man hade av USA. Ur ett konstruktivistiskt synsätt blev ett Natomedlemskap således 

inkompatibelt med Sveriges identitet – det låg inte i vår natur. Respondenterna menar att 

den dominerande självbilden är felaktig och snarare bör ersättas med en mer ”korrekt” 

sådan, vilken de delar. Det finns en stark upplevelse av att denna självbild har fått stora 

konsekvenser för agerandet på den utrikespolitiska arenan, inklusive förhållandet till 

Nato, vilket respondenterna betraktar som olyckligt. Flera menar att Sverige inte tog 

tillräckligt stark ställning för de värderingar som väst ansågs representera i förhållande 

till Sovjetunionen – demokrati och frihet i förhållande till diktatur och förtryck. Sverige 

beskrivs bland annat som fegt och passivt i konflikten mellan demokrati och totalitarism. 

För respondenterna förefall det således naturligt att Sverige borde bli medlemmar i Nato, 

då dess medlemsländer anses dela deras uppfattningar i denna fråga.  

Neutralitetspolitiken och alliansfrihetens dominans, beskrivs ha uppnåtts genom 

undanhållande av relevant information kring Sveriges faktiska samarbetspartners inom 

försvars- och säkerhetspolitiken och dubbelspel från de ledande politikerna. 

Respondenterna refererar ofta till Mikael Holmströms uppgifter när detta ämne kommer 

på tals. Det politiska ledarskapet anses ha försökt påverka befolkningen genom att 

anpassa verklighetsbilden efter deras egna politiska agenda. Genom att etablera 

neutralitet och alliansfrihet som ledstjärnor i svensk utrikes- och försvarspolitik, har man 

således omöjliggjort ett svenskt Natomedlemskap under lång tid. Dubbelspelet i 

Natofrågan anses även fortgå idag. Flera pekar på skillnaderna i Socialdemokraternas 

retorik och faktiska agerande. Trots att man varit överens med de borgerliga om det 

alltmer utbredda samarbetet med Nato, efter kalla krigets slut, vidmakthåller man sin 

Natokritiska retorik. Sammanfattningsvis kan man konstatera att studiens resultat har 
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mycket gemensamt med de resonemang som framförts av Agius och Af Malmborg, när 

det gäller Sveriges självbild och identitet.  

Det finns varierande uppfattningar kring Sveriges roll på den internationella arenan. 

Många hävdar att vi aldrig varit neutrala, men inte ingått i någon allians. Andra 

respondenter anser att det är ytterst tveksamt huruvida Sverige verkligen var alliansfria 

under kalla kriget eller åtminstone inte kan anses vara det i dagsläget, med anledning av 

det allt större deltagandet i europeiska samarbeten och partnerskapet med Nato. Man 

menar att det finns en stor okunskap kring Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Ifall 

fler tog del av den information som bland annat forskare/journalister tagit fram, skulle 

bristerna i Sveriges neutralitetspolitik bli mer kända och stora delar av Natomotståndet 

skulle därmed försvinna. Uppfattningar kring Sveriges relationer under kalla kriget, är 

alltså mycket likartade de som återfinns i Holmströms bok. De respondenter som har en 

bakgrund inom Försvarsmakten, menar att det råder en annorlunda verklighetsuppfattning 

inom denna organisation, i förhållande till stora delar av allmänheten. I dessa kretsar 

anses Sverige, de facto vara medlemmar i Nato och att detta är någonting positivt.  

Många av studiens respondenter är kritiska till den borgerliga alliansregeringens 

hantering av Natofrågan under dess två mandatperioder. Den tidigare regeringen anses 

inte ha tagit frågan på allvar och har försökt undvika offentlig debatt kring den. I 

dagsläget ser man dock visa tecken på förändringar inom borgerligheten. Framförallt på 

grund av Moderaternas mer positiva uttalanden kring Nato under hösten 2014.  

Respondenterna påtalar vikten av en form av folkupplysning kring Sveriges försvars- och 

säkerhetspolitik, samt konsekvenserna av ett eventuellt Natomedlemskap. Deras 

målsättning är att en sådan skulle kunna avfärda flera felaktiga uppfattningar kring Nato 

och upplysa om vårt omfattande samarbete med Nato i dagsläget och under kalla kriget. 

På så sätt hoppas man kunna neutralisera flera av de motargument som förekommer i den 

svenska debatten kring Nato, samtidigt som medborgarna upplever steget till ett 

Natomedlemskap som mindre kontroversiellt.  

I princip alla är överens om att ett försämrat läge i Sveriges närområde kommer att påvisa 

nyttan av en svensk anslutning till Nato. Ju tydligare hotet blir, desto fler kommer börja 
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överväga Nato som ett reellt alternativ till dagens alliansfrihet. Flera refererar till 

närliggande händelser så som ubåtsincidenten och de upprepade ryska kränkningarna av 

svenskt luftrum. Den allmänna uppfattningen är att sådana händelser, tillslut kommer att 

tvinga fram en seriös debatt kring ett svenskt Natomedlemskap, samtidigt som de 

borgerliga partierna tros bli alltmer positiva till Nato. Opinionen förutsätts gå i en mer 

Natovänlig riktning, desto mer försämrat säkerhetsläget blir. 

Man poängterar dock att detta behöver kompletteras med ett tydligt politiskt ledarskap. 

En bättre informerad allmänhet och ett försämrat närområde kan öka intresset för 

försvars- och säkerhetspolitiken, men i slutändan krävs det att politikerna artikulerar 

opinionen för en svensk anslutning till Nato. De menar att det nu råder gynnsamma 

förutsättningar för ett sådant ledarskap och att de borgerliga partierna måste ta tag i 

frågan för att möjliggöra en förändring i Natofrågan.  

Studiens folkpartister ser sitt parti som de tydligaste förespråkarna för ett svenskt 

Natomedlemskap och poängterar att övriga allianspartier måste följa deras exempel. Flera 

menar att deras begränsade väljarunderlag, minskar chanserna att lyfta frågan på 

agendan. Det förekommer en del självkritik hos de moderata respondenterna. Flera menar 

att man borde varit tydligare i frågan och gjort mer för att möjliggöra ett svenskt 

medlemskap. Det framkommer också att det finns olika inställningar inom Moderaterna 

om hur aktiva man borde vara i frågans hantering. En del vill gå rakt på sak, medan andra 

främst eftersträvar parlamentariska utredningar. 

Socialdemokraterna uppfattas dock som det största hindret för ett svenskt 

Natomedlemskap. Respondenterna poängterar att det krävs en blocköverskridande 

överenskommelse för att kunna möjliggöra ett sådant. Detta innebär att 

Socialdemokraterna de facto har ett veto i frågan och därmed är det de som avgör frågan. 

Flera sätter hoppet till att det försämrade omvärldsläget och en positivare Nato-opinion, 

ska få det socialdemokratiska partiet att omvärdera sitt ställningstagande. Några lyfter 

även fram generationsskiften inom partiet som en eventuell möjlighet till en Nato-

vänligare inställning. De yngre förmågorna tros inte vara lika präglade av partiets starka 

avståndstagande från Nato under kalla kriget. 
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I efterhand tycker jag att det vore väldigt intressant att följa upp denna studie med en 

liknande, som lägger fokus på Natomotståndarnas uppfattningar. Det skulle 

förhoppningsvis tydliggöra skillnaderna mellan de olika verklighetsuppfattningar som 

ligger till grund för respektive sidas ställningstaganden i Natofrågan, samt hur de 

uppfattar sina meningsmotståndares resonemang. Dessutom skulle det vara intressant att 

undersöka huruvida det finns Socialdemokrater som är för ett svenskt Natomedlemskap, 

vilket flera av denna studies respondenter har antytt.       
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Weimer, Maria: ”Ni måste komma ut ur garderoben om Nato!”, Arbetarbladet 2014-08-22 

Widman, Allan:  

”Sverige är redan med i Nato”, Svenska dagbladet 2008-02-08 

”Svenska stridskrafter helt beroende av Nato”, Dagens nyheter 2013-04-23. 

”Vår del av världen är långt mindre trygg nu än för tio år sedan.”, Sydsvenskan 2013-10-14 

”Det räcker inte med att vi går med i Nato”, Aftonbladet 2014-10-23 

Widman, Allan, Cwejman, Adam och Selimovic, Jasenko: ”Medlemskap i Nato blir allt viktigare”, 

Göteborgs-Posten 2014-08-29 
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Widman, Allan och Larsson, Nina: ”Starkare svenskt försvar men också Natomedlemskap”, Värmlands 

folkblad 2014-06-12 

Offentliga dokument 

Riksdagsmotion: ”Fördjupat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete” (2008/09:U310) 

Riksdagsmotion: ”Medlemskap i Nato” (2008/09:U279) 

Riksdagsmotion: ”Medlemskap i Nato” (2009/10:U236)  

Riksdagsmotion: ”Medlemskap i Nato” (2010/11:U315) 

Riksdagsmotion: ”Svenskt medlemskap i Nato” (2014/15:1876) 

Riksdagsmotion: ”Möjligheter för ett Natomedlemskap” (2014/15:2351) 

6.2  Internetkällor 

Enköpings-Postens hemsida ”Viktigt med svenskt medlemskap i Nato” Maria Weimer, Jenny Gavelin, 

Magnus Sävenäs och Marcus Säwensjö (2014-06-12)  

 http://www.eposten.se/asikter/ (hämtad 2014-12-15) 

Folkpartiets hemsida Folkpartiets partiprogram 2013  

http://www.folkpartiet.se/ (hämtad 2014-09-12) 

Frivärlds hemsida Områden – Säkerhet kring Östersjön 

  http://www.frivarld.se (hämtad 2014-10-23) 

Mats Johanssons hemsida Sökord ”Nato” 

  http://www.matsjohansson.net/ (hämtad 2014-10-22) 

Moderaternas hemsida  Moderaternas handlingsprogram 2013 

http://www.moderat.se/ (hämtad 2014-09-12) 

Natos hemsida  Member countries 

  http://www.nato.int/ (hämtad 2015-01-04) 

Nya Wermlands tidnings hemsida ”Folkpartiet säger ja till Nato”, Nina Larsson (2014-08-22) 

  https://www.nwt.se/asikter/debatt/ (hämtad 2014-12-15) 

Riksdagens hemsida ”Aktuella och tidigare uppdrag” för respektive intervjuperson. 

  http://www.riksdagen.se/ (hämtad 2014-10-17) 

http://www.eposten.se/asikter/
http://www.folkpartiet.se/
http://www.frivarld.se/
http://www.matsjohansson.net/
http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/handlingsprogram_-_ett_modernt_arbetarparti_for_hela_sverige_2013_1.pdf
http://www.nato.int/
https://www.nwt.se/asikter/debatt/
http://www.riksdagen.se/
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Svenska dagbladets hemsida – Brännpunkt ”Sverige bör gå med i Nato” Johan Forssell (2010-12-07) 

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ (hämtad 2014-12-15) 

  ”Medlemskap i Nato tryggare för Sverige” Johan Forssell (2011-03-30) 

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ (hämtad 2014-12-15) 

 ”Ekonomin talar för svenskt Natomedlemskap”, Carl B Hamilton (2014-04-03) 

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ (hämtad 2014-12-15)  

SVT:s hemsida - Nyheter ”Moderaterna ger nya besked i Nato-frågan” (2014-10-29) 

  http://www.svt.se/nyheter/ (hämtad 2014-10-30) 

TV4 Nyheternas hemsida ”Stödet för Nato-medlemskap ökar något” (2014-10-29) 

  http://www.tv4.se/nyheterna/ (hämtad 2014-10-30) 

Valmyndighetens hemsida Slutgiltigt valresultat riksdagsvalet 2014 

  http://www.val.se/ (hämtad 2014-09-29) 

6.3 Intervjuer 

Mats Johansson, fredag 2014-09-26, kl. 10.00, Johanssons kontor vid tankesmedjan Frivärld, Kungsgatan 

60 C/O Timbro, Stockholm  

Johan Forssell, onsdag 2014-10-01, kl. 14.00, Riksdagens Cafeteria, Riksgatan 1, Stockholm 

Carl B Hamilton, tisdag 2014-10-14, kl. 11.00, Café Linné, Strandvägen 9, Stockholm 

Nina Larsson, torsdag 2014-10-30, kl. 11.00, Café Sturekatten, Riddargatan 4, Stockholm  

Maria Weimer, tisdag 2014-11-11, kl. 14.25, Riksdagens Cafeteria, Riksgatan 1, Stockholm 

Allan Widman, onsdag 2014-11-12, kl. 11.05, Widmans riksdagskontor, Riksgatan 2, Stockholm 

Annicka Engblom, onsdag 2014-11-12, kl. 12.25, Riksdagens matsal, Riksgatan 1, Stockholm 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/
http://www.svt.se/nyheter/
http://www.tv4.se/nyheterna/
http://www.val.se/
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

Presentation av intervjuaren. 

- Namn, ålder, utbildning 

Kort beskrivning av undersökningens syfte. 

Fråga ifall det är okej att jag gör en ljudupptagning av intervjun? 

Klargörande om att ljudupptagningen inte kommer ges till utomstående och att den 

kommer att raderas efter det att uppsatsen är färdigställd.  

Inledande frågor 

Hur länge har du varit politiskt aktiv? 

Varför valde du just det partiet? 

Tema 1 - Inställning till Nato/neutralitet 

 Vad är din generella inställning till devisen ”alliansfrihet i fred syftande till 

neutralitet i krig”? 

 Hur skulle du beskriva dagens Nato?  

 Finns det någon aspekt av Nato, som du är kritiskt emot? 

 Vad är dina erfarenheter av kalla kriget?  

 Hur skulle du beskriva Sovjetunionen/Warszawapakten, kontra Nato? 

 Hur viktigt är svenskt Natomedlemskap för försvarspolitiken i allmänhet? varför? 

Tema 2 – Sveriges relationer med Nato 

 Upplever du att svenska regeringar har varit sanningsenliga gentemot svenska 

folket, gällande Sveriges förhållande till Nato? På vilket sätt?  

 Tror du att svenska folket i allmänhet har god kännedom av den kritik som 

framförts gentemot den allmänt accepterade bilden av Sveriges relationer med 

Nato? 

 Borde Sverige ha agerat annorlunda under kalla kriget? På vilket sätt? 

Tema 3 – Natoopinionen 
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 Vad tror du är orsaken till att den svenska opinionen om ett medlemskap, ser ut 

som den gör? 

 Tror du att den officiella bilden av vår neutralitet, som förmedlats av politikerna, 

har påverkat opinionen? 

 Upplever du att frågan gällande Natomedlemskap är kontroversiell i Sverige? På 

vilket sätt? 

 Vad tror du krävs för att förändra den svenska opinionen? 

Tema 4 – Egna erfarenheter 

 Hur hanteras Natofrågan inom ditt parti?  

 Hur upplever du denna hantering? 

 Har du blivit ombedd att tona ner dina åsikter kring ett svenskt Natomedlemskap? 

Avslutande frågor 

 Har du några frågor? 

 Tycker du att jag glömt någon viktig fråga eller vill du tilläga något? 

 Kan jag kontakta dig via mail eller telefon vid eventuella behov av uppföljning? 

 Vill du läsa; 

Utvalda citat? 

Färdig uppsats? 

 Du är välkommen att kontakta mig via mail eller telefon om du har några 

ytterligare frågor eller synpunkter. 

 Tack för att du ställde upp på intervjun! 
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