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Abstract 
 
 
It is rather often assumed that Swedish foreign policy debate is largely characterized by 
consensus and that foreign policy goals often are material (for example security or econo-
mic welfare). Despite this, it is possible to identify disagreement among political parties 
about ideological goals – i.e. the promotion of values – in Swedish foreign policy debates. 
This raises questions about the nature and importance of these ideological goals in such 
debates. To study this closer I investigate foreign policy debates about the military con-
flicts in Vietnam and Iraq. The purpose of the dissertation is to describe and explain the 
content and relative importance of the ideological goals expressed by Swedish parlia-
mentary parties in both party and public arenas. Four parties are included in the study: the 
Left, the Social Democrats, the Liberals and the Conservatives. 

The theoretical framework is made up of two main parts. First, I develop a classifica-
tion scheme to identify and sort the goals found in the empirical material. This scheme 
includes four goal types: ideological, security, economic, and other. Second, insights from 
literatures on foreign policy and the behaviour of political parties are used to analyze the 
content and importance of ideological goals.  

The research design used in the dissertation is comparative case studies. The empirical 
material is composed of documents from the internal party arena (meeting minutes, 
congress material, etc), the parliamentary arena (debate material) and the official arena 
(press material). The material has been analyzed mainly qualitatively with the help of idea-
tional and argument analysis. In order to estimate the relative importance of ideological 
goals quantitative content analysis has also been used.  

As regards the content of ideological goals during debates about Vietnam, the empirical 
results show all parties discussed the promotion of humanity, democracy and states’ rights 
to national independence. In the Iraq conflict, all parties expressed goals about humanity, 
human rights, internal security/safety, democracy and states’ rights to national independ-
ence. Beyond these goals, individual or a few parties also expressed other ideological 
goals. However, a central result is that the parties have linked the ideological goals – 
which they often agree about – to different ways of reasoning. 

The empirical analysis also revealed that ideological goals have generally been more 
important than other types of goals (with the exception of the Conservative Party in the 
debate about Vietnam). Regarding developments over time, the importance of ideological 
goals was unchanged for the Social Democrats and the Liberal Party. For the Left there 
was a slight decrease, and for the Conservatives a significant increase. 

The overall conclusion about what explains the content and importance of ideological 
goals in the foreign policy debates studied here is that explanations at the systemic level 
are inadequate. Variables like the international political structure (polarity) and institu-
tional mechanisms in the EU and the EU’s Common Foreign and Security Policy had little 
explanatory power. Instead, explanations like type of foreign policy issue, party ideology 
and party strategy were more useful. Differences in parties’ fundamental ideological views 
were also discussed as an important source of difference as regards the positions and 
arguments that expressed ideological goals. 

 
Keywords: Sweden, foreign policy debate, parties, ideological goals, Vietnam, Iraq, 
ideational analysis, argument analysis, content analysis. 
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Förord 

Avhandlingen är nu färdigskriven så när som på förordet. Det som slår mig 
när jag blickar tillbaka på de fem doktorandår som gått är att avhandlings-
skrivande innebär en ständig växelverkan mellan individuellt arbete och feed-
back från kollegor och andra. Doktoranden måste själv vara motorn i arbetet 
och vara den som ytterst ror avhandlingsprojektet i land. Men för att komma i 
land behöver man inspiration, synpunkter och kommentarer från andra, så att 
man vet exakt vart man ska och hur man tar sig dit på bästa sätt.  

Det är många personer som bidragit till inspiration och kloka synpunkter 
under avhandlingsarbetets gång, men jag vill först och främst lyfta fram mina 
handledare Cindy Kite och Svante Ersson. Cindy har som huvudhandledare 
varit ett ovärderligt stöd genom sitt skarpa intellekt och genom att hon alltid 
bemödat sig om att läsa mina texter noga och med stor analytisk skärpa. 
Cindy har också haft den önskvärda förmågan att kunna lyfta blicken och se 
till helheten, samtidigt som hon aldrig förlorat markkontakten utan alltid varit 
noga med begrepp och enskilda resonemang. Svante har som biträdande 
handledare också varit ett stort stöd i avhandlingsskrivandet. Hans breda 
kunskaper om både svensk och internationell politik, och inte minst hans 
imponerande ”bibliotek” på tjänsterummet, har varit till stor hjälp. Till er 
båda vill jag rikta ett stort tack! 

Ekonomiskt bidrag från Stiftelsen JC Kempes Minnesfond möjliggjorde 
nödvändiga resor till Arbetarrörelsens arkiv och Riksarkivet i Stockholm. 
Deltagande vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöten har inneburit tillfällen 
då jag har fått många givande kommentarer från andra statsvetare i landet. 
Alla som har kommit med råd och synpunkter när olika kapitel i avhandling-
en har ventilerats på institutionens eget Högre Seminarium har också bidragit 
till att föra avhandlingsarbetet framåt. Jag vill särskilt tacka Krister Wahlbäck 
och Susanne Alldén, som var opponenter vid provdisputationen, liksom 
Anders Lidström som också läste och kommenterade manuset i dess helhet. 
Ni kom alla tre med många värdefulla kommentarer, som gav avhandlings-
arbetet en extra skjuts framåt i slutskedet. 

När det gäller det dagliga arbetet vid institutionen vill jag framföra ett 
tack till er alla – teknisk/administrativ personal, doktorander, lärare och 
forskare – för att ni har varit trevliga kollegor och på olika sätt berikat 
tillvaron. Jag har haft många konstruktiva samtal med Ann-Sofi Rönnbäck, 
som generöst har delat med sig av sitt breda kunnande inom IP-området. Tack 
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Ann-Sofi! Staffan Andersson (som lämnade institutionen sommaren 2004) 
var en viktig person i början för stöd och uppmuntran. David Feltenius har 
många gånger fungerat som ett viktigt bollplank och kommit med en rad 
kloka synpunkter. Hoppas jag inte har stört dig alltför ofta när jag har stormat 
in, och du har suttit djupt försjunken med hörlurarna på eller med 
öronproppar i öronen! Jessika Wide har också varit en viktig kunskapskälla 
och en person jag ofta har kunnat bolla olika idéer med. 

Theresé Andersson och jag har befunnit oss i ungefär samma fas i 
forskarutbildningen. Theresé har varit en betydelsefull person som har peppat 
och stöttat rent allmänt, men också kommit med många bra synpunkter när 
jag haft funderingar om specifika saker i avhandlingen. Niklas Bolin var 
under flera år en trevlig korridorsgranne, och jag har på olika sätt haft stor 
nytta av hans metodkunskaper. Niklas hade t.ex. tillgång till John Gerrings 
senaste bok innan den kom ut på förlaget! Jag vill också tacka ”gänget på 
A1:an”, d.v.s. Jan Jämte och Torbjörn Bergman. Vi undervisade under många 
år tillsammans på A-kursens första moment i statsvetenskap – Politisk teori. 
Det var alltid ett stort nöje att få undervisa med er. Tack för den tiden! Sedan 
har Jan och jag haft en hel del politiska diskussioner, vilket folk i både korri-
doren och lunchrummet säkert har kunnat intyga! Vi har väl varit oeniga om 
det mesta, men Jan har tvingat mig att vässa argumenten och visat att man 
också kan betrakta samhället från ett annat perspektiv. Det har varit både 
berikande och lärorikt. 

Sist men inte minst vill jag framföra ett varmt tack till min familj, min 
släkt och mina vänner vid sidan av jobbet! Ni har alltid funnits där i ur och 
skur när jag har behövt er. Jörgen Boman, Bibbi Nilsson, Mattias Hjertstedt, 
Maria Forsman, Magnus Karlsson, Annika Åkerholm och Martin Larsson – ni 
är alla fantastiska vänner som har berikat mitt privatliv och gett mig kraft och 
energi! Avhandlingsarbetet har tagit mycket tid, men jag hoppas att jag ska få 
mer tid för er framöver. Därmed sätter jag definitivt punkt för avhandlingen. 

 
 
Umeå i april 2008 
 
Joakim Norberg 
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KAPITEL 1 

Ideologiska mål i svensk utrikesdebatt 
– forskningsuppgiften formuleras 

1.1 Inledande problemdiskussion  
När man betraktar svensk utrikesdebatt under efterkrigstiden kan det konsta-
teras att flera utrikespolitiska strider mellan de politiska partierna har handlat 
om ideologiska mål, d.v.s. främjandet av vissa värderingar/värden, snarare än 
materiella mål som nationell säkerhet och ekonomisk välfärd. En sådan strid, 
som blossade upp i slutet av 1950-talet, var den s.k. Hjalmarsonaffären. 
Denna handlade om att högerledaren Jarl Hjalmarson i juli 1959 utestängdes 
av den socialdemokratiska regeringen från den svenska FN-delegationen. 
Bakgrunden var att Hjalmarson hade starkt kritiserat den ryske regerings-
chefen Nikita Chrustjovs planerade Sverigebesök. Hjalmarson menade att 
Chrustjov representerade ett förtryckande politiskt system, och att det var 
omoraliskt av den svenska regeringen att bjuda in honom till Sverige.1 I 
riksdagens utrikespolitiska debatt den 11 mars 1959 sade Hjalmarson bl.a. att 
”[h]err Chrustjovs besök är en akt av tom artighet mot en man, som hur brett 
hans leende än är, representerar våld, förtryck och ett omänskligt politiskt 
system.”2 

Det finns fler exempel från åren under det kalla kriget på partipolitiska 
strider, som har handlat om ideologiska mål. Exempelvis orsakade stats-
minister Olof Palmes besök på Kuba i juni 1975 en partipolitisk träta, då han 
kritiserades av bl.a. moderaterna för att ha fällt positiva omdömen om dikta-
turen på Kuba.3 I början på 1980-talet rådde starka motsättningar mellan 
partierna om Sveriges relationer till Sovjetunionen och östblocket, där en av 
 

                                                        
1 Se t.ex. Bjereld 1997, s. 9–12, 76–77 och 144. 
2 Prot. 1959:7, Andra Kammaren, s. 40. 
3 Se t.ex. Östlund 1975, s. 9; Bohman 1975, s. 3. 
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konfliktdimensionerna var frågan om Östeuropas frihet. Moderaterna menade 
att för att åstadkomma en långsiktig, stabil fred i Europa måste alla Europas 
folk, och inte bara Västvärldens, omfattas av politisk frihet. Detta menade 
man hade socialdemokraterna försummat.4  

Det finns också exempel som visar att ideologiska mål har fortsatt att 
orsaka partistrider efter det kalla kriget. Ett exempel är Göran Perssons Kina-
besök i november 1996. Persson hade, mot bakgrund av läget i Kina, uttalat 
att det var slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling. 
Uttalandet väckte starka reaktioner från flera av oppositionspartierna, som 
ansåg att Persson helt hade missat att Kina var en diktatur med ett politiskt 
förtryck.5 Den 22 november 1996 hölls en omröstning i riksdagen där folk-
partiet, kristdemokraterna och moderaterna yrkade på att en misstroende-
förklaring mot Persson skulle antas, vilket dock avslogs av kammaren.6  

Ovanstående iakttagelser från den svenska utrikesdebatten går emot vissa 
förväntningar, som vi vanligtvis har på partierna och utrikespolitiken. För det 
första brukar de svenska partierna normalt inte blåsa till större strider i 
utrikesfrågor, utan den svenska utrikesdebatten är i hög grad konsensus-
baserad. Åtminstone två orsaker brukar anföras för detta. Den ena är att det 
anses vara ett nationellt intresse att samla sig och stå enade i frågor som rör 
omvärlden. Trovärdigheten för den förda utrikespolitiken ökar då för andra 
stater, och det försvårar också för andra stater att påverka landets utrikes-
politik genom att utnyttja oenigheten bland partierna. Den andra orsaken till 
nationell enighet kan vara partistrategiska överväganden. Utrikesfrågor 
betyder ofta mindre än inrikesfrågor när väljarna skall välja parti i valen, och 
dessutom kan partierna förlora röster på att framstå som splittrare av den 
nationella enigheten.7 

För det andra är det en vanlig föreställning att ideologi, värden och värde-
ringar främst hör till inrikespolitiken, eftersom utrikespolitiken huvudsakligen 
handlar om materiella mål som säkerhet och ekonomisk välfärd. Realismen, 
som länge varit det dominerande IR-perspektivet, betonar att i en orolig och 
konfliktfylld värld är det mycket viktigt för staterna att värna den egna 
suveräniteten och överlevnaden. Detta synsätt delas av den variant inom det 
 

                                                        
4 Se t.ex. den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 16 mars 1983 (Prot. 1982/83:98, s. 12–
13, 15, 39 och 41–42) och debattinlägg av moderatledaren Ulf Adelsohn i pressen (Adelsohn 
1983, s. 3). 
5 Se t.ex. uttalande av folkpartiledaren Maria Leissner vid presskonferens den 4 november 1996 
(Krantz 1996, s. 10), och uttalanden av moderaten Lars Tobisson och folkpartisten Lars Leijon-
borg i den speciella riksdagsdebatt som anordnades den 20 november 1996 med anledning av 
Perssons resa till Kina (Prot. 1996/97:30, s. 4–5 och 7).  
6 Prot. 1996/97:32, s. 1–5. 
7 Bjereld och Demker 1995, s. 14–16; Bjereld 2007b, s. 67–68 och 78. För exemplifieringar av 
konsensusdraget i svensk utrikesdebatt, se t.ex. Lönnroth 1959, s. 9; Tingsten 1964, s. 311, 314 
och 318; Molin 1974, s. 342–343; Ruin 1986, s. 278. 
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liberala IR-perspektivet som kallas liberal institutionalism (eller neo-liberal 
institutionalism), där man också framhäver materiella mål som försvar av 
ekonomiska intressen. En konsekvens av detta blir att realismen och den 
liberala institutionalismen menar att ideologiska mål ofta får en underordnad 
roll i utrikespolitiken. Förekommer sådana mål syftar de i stället till att ytterst 
värna landets egenintressen som säkerhet och ekonomisk välfärd, eller så är 
de bara retorik för att dölja makthavarnas egna maktintressen.8 

När de tidigare observationerna från den svenska utrikesdebatten ställs 
mot de ovanstående förväntningarna väcks frågor av både empirisk och 
analytisk karaktär. Dessa frågor kommer att utgöra avhandlingens huvud-
fokus. Mina viktigaste empiriska frågor i avhandlingen är: Vilka ideologiska 
mål har partierna uttryckt i den svenska utrikespolitiska debatten? Hur har 
dessa mål förändrats över tiden? I exemplen ovan var det värdena om demo-
krati/frihet som stod i centrum, men det kanske också finns andra värden som 
partierna framhåller. En undersökning av hur de ideologiska målens innehåll 
har förändras över tiden möjliggör också att vi kan studera om målens inne-
håll har påverkats av t.ex. inrikespolitiska förändringar eller förändringar i 
Sveriges omvärld. 

Två mer specifika empiriska frågor som jag kommer att studera är: Har 
de ideologiska målen varit dominerande i den svenska utrikespolitiska 
debatten? Har deras förekomst förändrats över tiden? För att besvara dessa 
frågor skall jag studera två specifika utrikespolitiska frågor i detalj.9 Eftersom 
mitt huvudintresse är just ideologiska mål har jag valt att studera utrikesfrågor 
som kan antas ha varit gynnsamma för förekomsten av sådana mål. Det 
betyder att det inte är förvånande om den empiriska undersökningen visar att 
ideologiska mål har varit mycket vanligt förekommande. Skulle det visa sig 
att mina utrikesfrågor inkluderar många ideologiska mål möjliggör det en 
diskussion om generalisering till andra utrikesfrågor av samma typ som de 
undersökta. Det möjliggör också att jag kan besvara mina empiriska frågor 
om de ideologiska målens innehåll. 

Avhandlingens övergripande analytiska fråga är: Vad förklarar de ideolo-
giska målens innehåll och förekomst? Det som skall förklaras är utfall hos de 
enskilda partierna beträffande varje utrikesfråga och utvecklingen över tid, 
samt eventuella skillnader mellan partierna beträffande varje utrikesfråga och 
utvecklingen över tid. Mina ambitioner vad gäller målens innehåll generellt 
(d.v.s. både hos de enskilda partierna och beträffande skillnader mellan dem), 
och vad gäller målens förekomst hos de enskilda partierna i varje utrikes-
fråga, begränsas till en resonerande/reflekterande orsaksanalys. Det betyder 
 

                                                        
8 Se t.ex. Morgenthau 1960, s. 5–6; Waltz 1979, s. 91–92, 126 och 134; Mearsheimer 2001, s. 
21, 31 och 46; Legro och Moravcsik 1999, s. 13; Keohane 1989, s. 8; Baldwin 1993, s. 7; 
Keohane 1993, s. 271, 273 och 277; Lamy 2005, s. 216–217. 
9 Vilka utrikesfrågor som har valts i avhandlingen diskuteras i slutet av problemdiskussionen. 
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att jag i empirikapitlen resonerar kring tänkbara orsaker som finns i littera-
turen i ett försök att se vilka orsaker som verkar stämma med empirin. Jag har 
dock inga ambitioner att gå djupare än så när det gäller att förklara dessa 
aspekter av de ideologiska målen. 

När det gäller att förklara de andra aspekterna av ideologiska målens 
förekomst, d.v.s. förändring över tid hos de enskilda partierna och skillnader 
mellan partierna, har jag dock högre ambitioner. Jag lyfter fram tre specifika 
förklaringar, och formulerar utifrån dessa hypoteser om de ideologiska 
målens förekomst. Jag introducerar förklaringarna här, men återkommer med 
en mer utförlig redogörelse av dem i teorikapitlet. Två av förklaringarna berör 
förändring av de ideologiska målens förekomst över tid. Den första förkla-
ringen handlar om det kalla krigets upphörande. Det kalla krigets slut innebar 
en övergång från ett bipolärt till ett unipolärt internationellt system, d.v.s. 
förändring av den internationella politiska strukturen, vilket kan underbyggas 
teoretiskt med tankegods från realismen. Den andra förklaringen avser den 
förändring av svensk utrikespolitik som har skett i och med att Sverige blev 
medlem i den Europeiska Unionen (EU), och landets utrikespolitik därmed i 
hög grad kommit att formas och påverkas på europeisk nivå. Den påverkan på 
Sveriges utrikespolitik som EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 
(GUSP) förväntas ha haft kan i sin tur underbyggas teoretiskt med hjälp av 
institutionell teori. 

Den tredje förklaringen till de ideologiska målens förekomst handlar om 
att förklara eventuella skillnader mellan partierna. Förklaringen sätter fokus 
på att partierna har olika roller i det nationella partisystemet. Regeringspartier 
har det yttersta ansvaret för landets utrikespolitik och tvingas förhandla och 
kompromissa med andra stater, medan oppositionspartier kan stå mer fria i 
utrikesdebatten. Detta skulle kunna medföra att det uppstår vissa skillnader i 
de ideologiska målens förekomst mellan regeringspartier och oppositions-
partier.  

Huruvida de två första förklaringarna – som betonar variabler på system-
nivå – är lämpliga för att förklara förekomsten av ideologiska mål hos partier-
na kan diskuteras. Å ena sidan inledde jag ovan med exempel på hur den 
svenska utrikesdebatten under efterkrigstiden gick emot de förväntningar som 
kommer från realismen och den liberala institutionalismen. En slutsats skulle 
därför kunna vara att de drivkrafter på staters utrikespolitik som realismen 
och institutionell teori lyfter fram är otillräckliga för att förklara de ideo-
logiska målens förekomst i den inhemska utrikesdebatten. I stället borde t.ex. 
inomstatliga förklaringar (t.ex. partiideologi och partistrategi) vara mer frukt-
bara. Å andra sidan skulle man kunna anta att dessa två förändringar har varit 
så pass omfattande att de oundvikligen måste ha haft en viss effekt på svensk 
utrikespolitik och utrikesdebatt. Den totala upplösningen av den gamla block-
uppdelningen i världspolitiken och deltagandet i en gemensam europeisk 
utrikes- och säkerhetspolitik har inneburit stora förändringar i Sveriges 
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omvärld och utrikespolitik. Jag vill därför undersöka om dessa två förklaring-
ar har haft effekt på de ideologiska målens förekomst över tid, och se hur pass 
väl de står sig i förhållande till andra förklaringar på t.ex. inomstatlig nivå. 

Det finns många utrikesfrågor att välja på för att söka svar på mina 
empiriska och analytiska frågor. De utrikesfrågor som jag har valt att under-
söka i avhandlingen är Vietnam- och Irakfrågan. Med Vietnamfrågan avses 
debatten om USA:s krigföring i Vietnam på 1960- och 1970-talet, och med 
Irakfrågan debatten om USA:s anfall mot Irak 2003 (liksom händelserna före 
och efter anfallet). Ett av skälen för att välja dessa utrikesfrågor är att de har 
innefattat avsevärda diskussioner och meningsutbyten bland de svenska par-
tierna, och varit påtagliga inslag i svensk utrikesdebatt. Dessa frågor har 
också handlat om händelser som ligger långt bort från Sverige geografiskt, 
vilket gör att man bör kunna förvänta sig att de ideologiska målen har varit 
mer framträdande än mål om nationell säkerhet eller ekonomisk välfärd.   

Sammantaget gör detta att vi genom att välja Vietnam- och Irakfrågan bör 
kunna få tillfälle att ingående studera vilka ideologiska mål, som partierna har 
uttryckt i den svenska utrikesdebatten. Vidare får vi genom att välja dessa 
frågor ett långt tidsperspektiv, vilket gör det möjligt att tydligt studera för-
ändringar över tid. Ett ytterligare skäl är att dessa frågor ligger före och efter 
mina förklaringsfaktorer på systemnivån, vilket är en förutsättning för att 
dessa förklaringar skall kunna användas. Jag återkommer i metodkapitlet till 
en mer ingående diskussion kring för- och nackdelar med valet av Vietnam- 
och Irakfrågan. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  
För att sammanfatta den föregående diskussionen är syftet med avhandlingen 
att beskriva och förklara innehållet i och förekomsten av de ideologiska mål, 
som svenska riksdagspartier har uttryckt i Vietnam- och Irakfrågan. För att 
uppfylla detta syfte skall följande forskningsfrågor besvaras: 
 
• Vilka ideologiska mål har partierna uttryckt? Hur har dessa förändrats 

över tid? Dessa frågor handlar om att beskriva innehållet i de ideologiska 
målen. Frågorna innefattar en undersökning av vilka olika typer av ideolo-
giska mål som partierna har gett uttryck för, men också en närmare under-
sökning av vilka ståndpunkter/argument som har legat bakom de olika 
ideologiska målen. 

• Har de ideologiska målen varit dominerande? Har deras förekomst för-
ändrats över tid? Dessa frågor handlar om att beskriva förekomsten av de 
ideologiska målen. Frågorna innefattar en undersökning av hur pass van-
ligt förekommande ideologiska mål har varit i relation till andra utrikes-
politiska mål som t.ex. säkerhetsmål och ekonomiska mål. 
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• Vad förklarar de ideologiska målens innehåll och förekomst? Denna fråga 
avser att förklara resultaten för de föregående forskningsfrågorna. 

 
Det skall framhållas att frågorna kommer att besvaras dels med avseende på 
varje enskilt parti (kapitel 4–7), dels med avseende på jämförelser mellan 
partierna (kapitel 8). 

1.3 Avgränsningar 
Ett antal centrala avgränsningar har gjorts i avhandlingen. En av dessa gäller 
studiet av riksdagspartierna. Skälet till att riksdagspartier har valts är att 
partier i riksdagen har möjlighet att påverka och kommentera utrikespolitiken 
på ett helt annat sätt än partier som inte är representerade i riksdagen. Alla 
riksdagspartier kommer dock inte att undersökas, utan fokus ligger på väns-
terpartiet, socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna. Jag återkommer i 
metodkapitlet, i samband med diskussionen om val av fall, med motiveringar 
till varför dessa partier har valts. 

Vidare är riksdagspartier (och partier i allmänhet) kollektiva aktörer, 
eftersom de är aggregat av enskilda partimedlemmar. Detta reser emellertid 
frågan vem eller vilka som skall anses representera partiernas ståndpunkter i 
utrikesfrågor. Min utgångspunkt här är att ställningstaganden av partimedlem-
mar måste kunna sägas representera partiet, och inte enbart komma från 
enskilda medlemmar, distrikt, föreningar eller kommuner. De aktörer inom 
partierna som i avhandlingen anses representera partiet i utrikesfrågor är det 
högsta beslutande organet (partikongress, partistämma, landsmöte, etc), parti-
styrelsen, verkställande utskottet/arbetsutskottet och partiordföranden, samt 
den politiska utrikesledningen inom det regeringsbärande partiet. Till en stats 
politiska utrikesledning räknar jag statsministern, utrikesministern, försvars-
ministern och (utrikes)handelsministern. 

Ett undantag från ovanstående regel om partiaktörer gäller ställnings-
taganden på den parlamentariska arenan. Här har alla ledamöters ageranden, 
såsom de har kommit till uttryck i kammardebatter, motioner och interpella-
tioner/frågor, beaktats. Anledningen till detta är att vi rimligen bör kunna anta 
att ett partis riksdagsledamöter inte öppet går emot den egna partiledningen 
när utrikesfrågor debatteras i riksdagen. Ett parti torde uppvisa en någorlunda 
enighet när viktiga utrikesfrågor är satta under debatt. Att endast låta parti-
ledaren eller utrikesledningen representera ett parti på den parlamentariska 
arenan skulle därför riskera att ge en för snäv bild av partiets deltagande i 
utrikesdebatten. 

En annan typ av avgränsning gäller de ideologiska målen hos partierna. 
Med ”ideologiska mål” avses att partierna vill sprida och värna vissa 
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värderingar/värden utanför den egna statens gränser.10 Någon ingående 
empirisk undersökning eller hypotesprövning kommer däremot inte att göras 
om huruvida det finns en koppling mellan partiernas grundideologi(er) och de 
värderingar/värden som de uttrycker i Vietnam- och Irakfrågan. Med ”grund-
ideologi” avser jag t.ex. konservatism, liberalism, feminism, reformistisk 
socialism, marxism, etc. En undersökning av länken mellan grundideologi(er) 
och uttryckta värderingar/värden i utrikesfrågor skulle kräva ett omfattande 
arbete, eftersom innehållet i partiernas grundideologi(er) då först måste 
utmejslas från t.ex. partiprogram. En sådan empirisk undersökning skulle 
också kräva ett omfattande teoretiskt och metodiskt förarbete i form av preci-
sering och operationalisering av ideologibegreppet. Det skulle därför bli en 
för stor uppgift i avhandlingen att studera länken mellan grundideologi(er) 
och uttryckta värderingar/värden i Vietnam- och Irakfrågan. 

Avslutningsvis har en central avgränsning också gjorts när det gäller de 
tre förklaringar som skall användas för att försöka förklara förekomsten av 
ideologiska mål, d.v.s. internationell politisk struktur (polaritet), GUSP och 
partiernas roll i det nationella partisystemet. Användningen av dessa för-
klaringar har avgränsats till att gälla studium av samband mellan vissa värden 
på förklaringsfaktorerna och förväntad förekomst av ideologiska mål. Där-
emot kommer ingen empirisk undersökning att göras av de kausala meka-
nismer, som kan tänkas generera detta samband.11 Skälet till detta faller 
tillbaka på vad som är möjligt att genomföra inom ramen för avhand-
lingsprojektet. Om endast samband studeras är textmaterial och textanalys 
tillräckligt. Om däremot även mekanismerna skall prövas skulle det sannolikt 
medföra att en annan typ av empiri också skulle behöva insamlas och 
analyseras (t.ex. intervjumaterial), och därmed skulle arbetsinsatsen behöva 
utökas avsevärt. 

Redogörelserna av dessa tre förklaringar i teorikapitlet kommer emeller-
tid att inkludera en diskussion om de kausala mekanismer, som kan tänkas 
generera de förväntade sambanden. Ur förklaringarna genereras sedan hypo-
teser om förväntade samband mellan variation i förklaringarna och variation i 
förekomsten av ideologiska mål (t.ex. lägre förekomst av ideologiska mål för 
regeringspartier jämfört med för oppositionspartier). Visar det sig att hypo-
teserna stämmer kommer jag att diskutera om den bakomliggande förkla-
ringen också kan tänkas vara orsaken till sambandet. Om jag finner att det är 

 

                                                        
10 Jag återkommer i teorikapitlet mer ingående till hur det ideologiska målet (liksom andra 
utrikespolitiska måltyper) har preciserats.  
11 De flesta forskare menar att en fullödig samhällsvetenskaplig förklaring innefattar två empi-
riska steg: fastställande av samband mellan beroende–oberoende variabler och därefter angivel-
se av de orsaksmekanismer som gör att sambandet uppstår. Se t.ex. Elster 1989, s. 3–5; Dessler 
1991, s. 343–348; Hedström och Swedberg 1998, s. 7–11; Mahoney 2001, s. 577–578 och 591; 
George och Bennett 2005, s. 135–138; Gerring 2007, s. 43–44 och 71–73. 



 

 8

så kommer jag att återkomma i slutkapitlet med en diskussion till hur man 
skulle kunna gå vidare och belägga tänkbara kausala mekanismer. 

1.4 Forskningsläget 
Det finns både empiriska och teoretiska/metodiska aspekter av avhandlingens 
forskningsproblem som är understuderade i den tidigare forskningen på 
området. När det gäller de empiriska aspekterna kan det konstateras att det 
inte finns några tidigare studier, som har kartlagt de svenska riksdagspartier-
nas deltagande i Vietnam- och Irakdebatten med fokus på vilka ideologiska 
mål som de har uttryckt. De studier som behandlar ideologiska mål i svensk 
utrikespolitik/utrikesdebatt mer allmänt har främst fokuserat på regeringens 
utrikespolitik, på enskilda politikers idéer och föreställningar eller på ett 
specifikt politiskt parti. Jag skall konkretisera detta nedan genom exempel 
från forskningslitteraturen. 

I Irakfrågan finns det ännu ingen mer omfattande forskning om Sveriges 
utrikespolitik eller partiernas deltagande i utrikesdebatten om Irakkriget. De 
studier som finns om Sverige och Irakkriget handlar främst om hur kriget har 
behandlats i svenska medier.12 När det gäller Vietnamfrågan finns det fler 
studier gjorda, men deras fokus och uppläggning gör att det fortfarande sak-
nas systematiska studier av svenska riksdagspartiers deltagande i den svenska 
Vietnamdebatten. Den forskningslitteratur som finns om Sverige och Viet-
namkonflikten behandlar bl.a. debatten på ledarsidorna och beskrivningar av 
USA i pressen13, problem med nyhetsrapporteringen14, politiska protester15 
och FNL-rörelsens verksamhet16. Flera studier som berör Sveriges utrikes-
politik under Vietnamåren behandlar också specifikt den svenska regeringen, 
och tar inte in riksdagspartiernas deltagande i utrikesdebatten.17  

Två studier som däremot har behandlat partier i svensk utrikesdebatt 
under Vietnamåren är Ole Elgströms avhandling Aktiv utrikespolitik från 
1982, och Ulf Bjerelds och Marie Demkers studie Utrikespolitiken som 
slagfält från 1995. Elgström har gjort en jämförelse mellan svensk och dansk 
parlamentarisk utrikesdebatt 1962–78. Men hans fokus ligger aldrig specifikt 
 

                                                        
12 Se t.ex. Nordström 2003; Nord, Shehata och Strömbäck 2003. Det kan också nämnas att det 
finns ett vetenskapligt verk om Irakkriget som är skrivet av svenska forskare (Hallenberg och 
Karlsson 2005). Detta verk berör dock själva kriget ur olika militära och politiska synvinklar, 
och har inte fokus på den svenska debatten om kriget. 
13 Se t.ex. Block 1976, s. 82–90; Queckfeldt 1981. 
14 Se t.ex. Westerståhl 1968. 
15 Se t.ex. Bäck 1979. 
16 Se t.ex. Salomon 1996. För en mer populärvetenskaplig skildring av den svenska FNL-
rörelsen, se Kilander 2007. 
17 Se t.ex. Jerneck 1983; Stenelo 1984; Bjereld 1992, s. 102–131; Lödén 1999; Brommesson 
2007a, s. 76–99. 
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på Vietnamfrågan, utan de empiriska analyserna är tematiskt upplagda utifrån 
olika ”tankeskolor”, vilka är avsedda att strukturera materialet teoretiskt. 
Dessutom styrs avhandlingen främst av frågan om hur parlamentarikerna upp-
fattar den egna statens handlingsutrymme och möjligheter i världspolitiken.18  

Bjereld och Demker har gjort fyra fallstudier av svenska riksdagspartiers 
deltagande i svensk utrikespolitisk debatt, utifrån syftet att undersöka varför 
det uppstår strid kring vissa utrikesfrågor och inte kring andra. En av dessa 
fallstudier rör debatten i början av 1970-talet om svenskt bistånd till skogs-
industriprojektet Bai Bang i Vietnam.19 Fallstudien avser dock en avgränsad 
aspekt av Vietnamdebatten, och kan därför inte sägas vara en systematisk 
studie av partiernas deltagande i denna.  

Om vi lämnar Vietnamfrågan och Irakfrågan finns det vissa studier där 
bl.a. ideologiska mål i svensk utrikespolitik och utrikesdebatt studerats mer 
allmänt. Merparten av dessa studier fokuserar emellertid endast på regering-
en, enskilda politiker eller ett specifikt politiskt parti. I flera studier står det 
socialdemokratiska partiet, eller den före detta socialdemokratiska partiord-
föranden och statsministern Olof Palme, i centrum. Exempelvis framhåller 
Ole Elgström i en uppsats från 1990 att man kan tala om en socialdemokratisk 
solidaritetspolitik i synnerhet inom biståndspolitiken, där partiet vill främja 
mål som t.ex. en rättvisare och jämlikare värld.20 I en studie från 2005 under-
söker Ann-Marie Ekengren vilka idéer som Olof Palme drevs av i Europa-
politiken (EEC-frågan) och i stödet till befrielserörelser i Afrika.21  

I andra studier är det den socialdemokratiska regeringens utrikespolitik 
som har undersökts. Ett exempel på detta är Hans Lödéns avhandling, där 
svensk aktiv utrikespolitik 1950–75 beskrivs och förklaras.22 Ett annat 
exempel är Marie Demkers studie om svenska regeringens förhållande till 
Algeriets frigörelse 1954–62.23 Ett tredje exempel är Ulf Bjerelds studie om 
Hjalmarsonaffären, där fokus ligger på den svenska utrikesledningens motiv 
till varför Hjalmarson utestängdes ur FN-delegationen och Hjalmarsons motiv 
bakom kritiken mot Chrustjovs Sverigebesök.24 

Jag menar att det även finns teoretiska/metodiska aspekter av forsknings-
problemet, som inte är tillräckligt studerat i den tidigare forskningen. För det 
första är en iakttagelse att den studie som rent empiriskt kanske ligger när-
mast denna avhandling – Bjerelds och Demkers Utrikespolitiken som slagfält 
– är ganska speciell när det gäller behandlingen av ideologibegreppet. Det jag 
 

                                                        
18 Elgström 1982. 
19 Bjereld och Demker 1995, s. 277–306. 
20 Elgström 1990. 
21 Ekengren 2005. 
22 Lödén 1999. 
23 Demker 1996. 
24 Bjereld 1997. 
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anser att man bör vara uppmärksam på är att författarna talar om ”utrikes-
politiska ideologier” och om ”ideologiska förutsättningar” för politisering av 
utrikesfrågor.  

Bjereld och Demker undersöker varför vissa utrikespolitiska frågor, och 
inte andra, politiseras av partierna på den inrikespolitiska arenan. De utrikes-
frågor som undersöks är den svenska alliansfrihetens utformning 1946–52, 
Sveriges agerande och ställningstagande till Algerietkriget 1954–62, Sveriges 
bistånd till Bai Bang i Vietnam i början av 1970-talet och relationerna till 
Sovjetunionen 1982–85. En av de förutsättningar som författarna menar bör 
föreligga för en politisering är att ett parti har en liberal utrikespolitisk ideo-
logi. Partiernas utrikespolitiska ideologier studeras sedan på basis av deras 
partiprogram. De empiriska resultaten visar, enligt författarna, att en av orsa-
kerna till att vissa av dessa frågor har politiserats är just att det har förelegat 
ideologiska förutsättningar för detta. Bjereld och Demker menar också att det 
utrikespolitiska fältet har kommit att bli ett politikområde som alla andra, och 
att den svenska utrikespolitiken i dag har blivit ett legitimt politiskt slagfält 
för såväl ideologiska som strategiska strider mellan partierna.25 Jag menar att 
även om studien är mycket ambitiöst upplagd, och rik på empiri när det gäller 
partiernas deltagande i svenska utrikesdebatter, har frågan om de ideologiska 
målens innehåll och förekomst inte behandlats tillräckligt ingående i deras 
studie. 

För det andra är det påfallande i den tidigare forskningen att det finns ett 
glapp mellan den utrikespolitiska litteraturen och den litteratur som behandlar 
politiska partier. I litteraturen om staters utrikespolitik framhålls vanligtvis att 
de kan ha ideologiska mål, säkerhetsmål och ekonomiska mål för sin utrikes-
politik, och det finns en rad förklaringar från individnivå till systemnivå för 
att förklara staters utrikespolitiska agerande. Men i dessa teorier framkommer 
det sällan att staters utrikesledningar i demokratier ofta är kopplade till 
politiska partier. Det finns därför en tendens till att partianknutna drivkrafter 
(t.ex. ideologiska och partistrategiska) bakom utrikespolitiska handlingar/ 
ståndpunkter kommer bort.26 I partilitteraturen å andra sidan förefaller 
omvärldsförklaringar spela en undanskymd roll i de teorier som förklarar 
partiers agerande.27 Min ambition är därför att försöka sammanföra dessa två 
litteraturtraditioner, och använda båda två när innehållet i och förekomsten av 
partiernas ideologiska mål skall förklaras. 

 

                                                        
25 Bjereld och Demker 1995, s. 17–18, 30, 35–36, 137–139, 178–179, 362–365 och 375. 
26 Se t.ex. Kaarbo, Lantis och Beasley 2002; Hudson 2007. 
27 Se t.ex. Bäck och Möller 2003, s. 51–58; Håkansson 2005, s. 62–83. 
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1.5 Avhandlingens disposition 
Den fortsatta framställningen i avhandlingen är disponerad på följande sätt. 
Kapitel 2 är avhandlingens teorikapitel. I detta utformas först analysredskap 
för att kunna beskriva de ideologiska målens innehåll och förekomst i mate-
rialet. De olika utrikespolitiska målen preciseras och operationaliseras, vilket 
sammanfattas i ett klassifikationsschema. Därefter följer ett avsnitt som inne-
håller tänkbara förklaringar till de ideologiska målens innehåll och förekomst.  

Kapitel 3 behandlar metod- och materialfrågor. Inledningsvis diskuteras 
vägval som berör forskningsdesignen, där särskild uppmärksamhet ägnas åt 
valen av fall. Därefter följer en genomgång av det empiriska material som har 
insamlats och analyserats. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur mate-
rialet har tolkats och hur slutsatser om de ideologiska målen har dragits ur 
detta material. 

Kapitel 4–8 är empiriska kapitel som besvarar avhandlingens forsknings-
frågor. De fyra första är enskilda partikapitel där empiriska resultat för väns-
terpartiet, socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna redovisas. Kapit-
len innehåller först en kronologisk genomgång av materialet för Vietnam- och 
Irakfrågan, och avslutningsvis följer ett avsnitt som sammanfattar och 
systematiserar resultaten. Kapitel 8 är ett jämförande kapitel. Inga nya data 
har tillförts i det kapitlet, utan det bygger uteslutande på de data som har 
presenterats i de fyra föregående partikapitlen. 

Avhandlingen avslutas med kapitel 9, vilket innehåller en avslutande 
diskussion. Först sammanfattas kort de empiriska resultaten för forsknings-
frågorna. Därefter anges avhandlingens huvudresultat, och vilka implikationer 
som kan antas följa ur dessa. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning på 
området. 
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KAPITEL 2 

Teoretiska analysinstrument 

2.1 Inledning 
Syftet med kapitlet är tvåfaldigt. Det ena är att göra nödvändiga preciseringar 
och operationaliseringar av olika utrikespolitiska måltyper, så att innehållet i 
och förekomsten av de ideologiska målen kan beskrivas empiriskt. Det andra 
syftet är att lyfta fram förklaringar ur litteraturen om staters utrikespolitik och 
litteraturen om politiska partier, så att de ideologiska målens innehåll och 
förekomst kan förklaras. Inledningsvis görs preciseringar och operationali-
seringar av begreppet ”mål”, samt begreppen ideologiska mål, säkerhetsmål, 
ekonomiska mål och s.k. övriga mål. Detta åskådliggörs sedan i ett samman-
fattande klassifikationsschema. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behand-
lar förklaringar. Här presenteras först en översikt över tänkbara orsaker till de 
ideologiska målens innehåll och förekomst. Därefter följer en redogörelse av 
de tre förklaringsfaktorer (med hypoteser), som skall användas för att förklara 
vissa aspekter av de ideologiska målens förekomst.  

2.2 Att beskriva de ideologiska målen 
2.2.1 Inledning 
Det finns i princip två sätt att fånga in ett fenomen på empirisk väg. Ett är att 
välja en relativt öppen definition av den beroende variabeln, och sedan låta 
empirin fylla den med innehåll. Det innebär att inga på förhand utarbetade 
kategorier används i analysarbetet, utan kategoriseringen av materialet växer 
fram induktivt utifrån de mönster som forskaren finner i sina observationer. 
Ett annat tillvägagångssätt är att i stället på förhand precisera relevanta 
kategorier, och sedan ställa dessa mot materialet. Detta angreppssätt är mer 
deduktivt till sin karaktär, eftersom forskaren närmar sig empirin med en 
teoretisk analysapparat som är härledd ur forskningslitteraturen på området.28 

 

                                                        
28 Esaiasson 1993, s. 205; Laver, Benoit och Garry 2003, s. 312; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 
och Wängnerud 2007, s. 244–245. 
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Jag har valt ett deduktivt angreppssätt för att fånga in de ideologiska målen i 
materialet. 

Skälet till att jag har utgått från ett deduktivt angreppssätt är att jag anser 
det nödvändigt med ett teoretiskt sorteringsverktyg när ett empiriskt material 
skall klassificeras. Jag instämmer med Evert Vedung som menar att ”[f]ör att 
åstadkomma denna syntetisering, rensning, ordning och konfrontation krävs 
ett analysschema”, och med Ludvig Beckman som framhåller att ”[t]anken är 
att vi måste veta vad – mer exakt – det är vi letar efter redan innan vi genom-
för analysen och drar våra slutsatser.”29  

Grunden för utformningen av klassifikationsschemat och hela material-
analysen har varit idéanalysen som metod.30 En idéanalys kan kortfattat 
beskrivas som en vetenskaplig studie av politiska budskap. Den teoretiska 
analysapparaten i en idéanalytisk studie kan byggas upp på två sätt: utifrån 
idealtyper eller dimensioner. Idealtyper kan sägas vara kategorier som till-
sammans bildar en typologi (t.ex. syn på välfärdspolitik: nykonservativ syn, 
socialliberal syn eller nyliberal syn), medan dimensioner kan förstås som 
skalor med ändpunkter på (t.ex. människosyn: optimistisk–pessimistisk). 
Vanliga tekniker för att sedan insamla och bearbeta material i en idéanalytisk 
undersökning är begreppsanalys, argumentationsanalys och innehållsanalys. 
De två första teknikerna är kvalitativa till sin natur. Den tredje tekniken, 
innehållsanalysen, är kvantitativ och innebär att man räknar olika saker i 
materialet (ord, uttryck, etc) för att bedöma deras förekomst. När materialet 
analyseras med hjälp av dessa analystekniker används idealtyperna eller 
dimensionerna, för att sortera och klassificera empirin.31  

I avhandlingen är det idealtypsprincipen som har styrt utformningen av 
klassifikationsschemat, vilket består av en typologi med olika utrikespolitiska 
mål som har härletts utifrån forskningslitteraturen på området. För att kunna 
besvara frågan om vilka ideologiska mål som partierna har uttryckt i 
 

                                                        
29 Vedung 1977, s. 35; Beckman 2005, s. 19–20. 
30 Då idéanalysen förutsätter en teoretisk analysapparat när ett deduktivt angreppssätt väljs har 
jag funnit det lämpligt att introducera idéanalysen redan här i teorikapitlet, och inte först i 
metodkapitlet. 
31 Beckman 2005, s. 11, 25–30 och 42; Bergström och Boréus 2005, s. 159–166. Ibland görs en 
distinktion mellan innehållslig och funktionell idéanalys. I den innehållsliga idéanalysen står då 
de politiska idéerna i centrum. Teser och argument tolkas och preciseras, och som regel går man 
också vidare och även prövar argumentationens bärkraft. I den funktionella idéanalysen står i 
stället frågor om idéernas uppkomst, ursprung, spridning och effekter i fokus. En central fråga är 
också att förklara varför aktörerna har de idéer de har. Se Vedung 1974, s. 2, 4 och 9; Vedung 
1977, s. 18–19. Jag har dock inte använt mig av denna distinktion, eftersom jag inte anser att 
den är riktigt fruktbar. För det första förefaller Vedung inte riktigt uppmärksamma att en idé-
analys också kan stanna vid ett beskrivande syfte, där huvuduppgiften är tolkning, sortering och 
klassificering av idéinnehållet. För det andra är Vedungs terminologi, enligt min mening, något 
oklar och oprecis. För en liknande kritik, se Esaiasson 1993, s. 204–205 och Beckman 2005, s. 
13–14. 
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Vietnam- och Irakfrågan måste måltypen ”ideologiska mål” ingå i schemat. 
För att också kunna besvara frågan om de ideologiska målen har varit domi-
nerande i Vietnam- och Irakfrågan måste även andra måltyper som t.ex. 
”säkerhetsmål” och ”ekonomiska mål” preciseras, så att vi kan veta hur van-
liga just de ideologiska målen har varit. Detta är anledningen till att inte bara 
ideologiska mål kommer att ingå i klassifikationsschemat. 

Den analysteknik som har använts vid materialbearbetningen för att 
identifiera de olika utrikespolitiska målen har varit argumentationsanalys. Vid 
slutsatsdragningen av målens förekomst har delvis även kvantitativa kriterier 
använts, och då har också innehållsanalysen kommit till användning. Hur 
bearbetningen och analysen av det empiriska materialet har gått till beskrivs 
närmare i metodkapitlet. 

2.2.2 Precisering och operationalisering av ”mål”  
Med utrikespolitiskt ”mål” menar jag ett resultat som är önskvärt och efter-
strävansvärt att uppnå på det utrikespolitiska området. Vad som mer exakt 
menas med mål preciseras sällan i litteraturen om utrikespolitik. I stället kan 
det underförstått utläsas som att utrikespolitiska mål avser vad staters rege-
ringar strävar efter att uppnå/förverkliga i utrikespolitiken. Målen uttrycker 
således en viljeinriktning om vad som är önskvärt och vilka resultat man 
önskar se.32  

De operationella indikatorer som jag har valt för att identifiera målen i 
materialet är ståndpunkter och argument. Grundtanken i avhandlingen är att 
ett mål kommer till uttryck via en ståndpunkt.33 Vilken typ av utrikespolitiskt 
mål det sedan är, d.v.s. om det rör sig om ett ideologiskt mål, säkerhetsmål 
eller ekonomiskt mål, får man reda på via två sätt. Det ena är att analysera 
själva ståndpunkten, givet att den innehåller tillräckligt mycket information 
och att inget argument anförs för ståndpunkten. Det andra sättet är att analy-
sera anförda argument, ifall ståndpunkten innehåller otillräckligt med infor-
mation för att göra en klassificering. Hur olika typer av utrikespolitiska mål 
konkret skall bestämmas återkommer jag till i nästa avsnitt.  

En ståndpunkt är det som en avsändare argumenterar för eller emot i en 
argumentation. Mer precist är det ett påstående som är avsett att understödjas 
eller undergrävas av andra påståenden i argumentationen. Det finns inte där 
för att undergräva eller stödja något annat av argumentationens påståenden. I 
motsats till detta är ett argument ett påstående som är avsett att antingen 

 

                                                        
32 Se t.ex. Jönsson, Elgström och Jerneck 1992, s. 74–76; Holsti 1995, s. 83–84; Gustavsson 
2006, s. 258–259. 
33 Följande termer kommer fortsättningsvis att användas synonymt: ståndpunkt = ställnings-
tagande, position, uppfattning, åsikt; argument = motivering, skäl.  

•
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stödja eller undergräva något annat påstående i argumentationen – ibland 
ståndpunkten och ibland ett annat argument.34 

Målindikatorn ”ståndpunkt” behöver emellertid förfinas ytterligare innan 
den kan identifieras i materialet. Två kommentarer skall göras angående 
detta. Dessa kommentarer knyter an till den traditionella meningsteorin inom 
semantiken. Huvudidén inom denna teori är att man skiljer mellan ett språk-
ligt uttryck (= en term eller sats), dess mening (= innebörd/betydelse) och 
dess referens (= det objekt/fenomen i den fysiska verkligheten som det uttalar 
sig om).35 Nedanstående två kommentarer avser mening och referens hos 
ståndpunkter. 

De ståndpunkter som kommer att undersökas i avhandlingen är de som 
har en normativ/värderande mening eller preskriptiv mening. I litteraturen 
görs ofta en indelning mellan faktuell/deskriptiv, normativ/värderande och 
preskriptiv mening hos språkliga satser. En sats med en faktuell/deskriptiv 
mening uttrycker ett visst sakförhållande och ger upplysning om något. Den 
beskriver ett visst tillstånd eller anger förhållanden om orsak-verkan i verklig-
heten på ett i huvudsak neutralt sätt. Om en sats däremot har en normativ/ 
värderande mening görs en tydlig värdering av rådande förhållanden. Perso-
nen som framför ståndpunkten uttrycker missnöje, tillfredställelse, upprörd-
het, glädje etc över ett visst tillstånd. Något framställs således som bra/dåligt, 
rätt/fel, önskvärt/icke-önskvärt, etc. Vidare kan satser också ha preskriptiv 
mening, d.v.s. det föreskrivs att något bör utföras eller inte utföras. Personen 
som framför en ståndpunkt med en preskriptiv mening uppmanar sålunda en 
annan aktör att vidta en specifik handling eller åtgärd.36 

Orsaken till att jag kommer att studera ståndpunkter med normativ/värde-
rande eller preskriptiv mening hänger samman med synen på vad som känne-
tecknar utrikespolitiska mål. Med utrikespolitiska ”mål” hos partierna avses, 
 

                                                        
34 Boréus och Bergström 2005b, s. 99–101. I den argumentationsanalytiska litteraturen (se t.ex. 
Naess 1992, s. 85–87; Björnsson, Kihlbom, Tersman och Ullholm 1994, s. 15 och 18–19; 
Boréus och Bergström 2005b, s. 96) är för övrigt ”tes” och ”spetsformulering” vanliga synony-
mer för ”ståndpunkt”. Jag har dock valt att inte införa dessa termer, eftersom alltför många 
termer lätt kan orsaka begreppsoklarheter. 
35 Sartori 1984, s. 22–24; Føllesdal, Walløe och Elster 1993, s. 251–253.  
36 Se t.ex. Vedung 1977, s. 60–63; Jørgensen och Onsberg 1987, s. 37–44; Boréus och Berg-
ström 2005b, s. 96. Jørgensen och Onsberg nämner också att ståndpunkter kan vara av 
definierande art, där frågan gäller hur en term bör definieras. Denna meningstyp kan dock enligt 
min mening infogas under dem som redan nämnts: exempelvis är ståndpunkten av preskriptiv 
art om ett parti anser att Sverige bör definiera t.ex. ”folkrätt” på ett visst sätt. Vidare talar 
Vedung också om att en sats kan ha en performativ mening, vilket innebär att personen som 
utsäger den samtidigt utför en handling. Exempel på detta kan vara att gratulera eller lyckönska 
någon, att uttrycka sitt förtroende för någon, att vädja, att utfärda ett löfte, etc. Jag har dock valt 
att inte behandla performativa satser som en särskild meningstyp, utan beroende på val av 
språkliga markörer bör dessa satstyper kunna tolkas som faktuella/deskriptiva eller normativa/ 
värderande. 
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som tidigare nämnts, ett resultat som är önskvärt och eftersträvansvärt att 
uppnå på det utrikespolitiska området. Det innebär att om ett parti har ett visst 
mål i en utrikespolitisk sakfråga har det också en åsikt om vad som är önsk-
värt och eftersträvansvärt i utrikespolitiken. Sådana ståndpunkter om vad som 
är önskvärt och eftersträvansvärt antas komma till uttryck i satser som har en 
värderande/normativ eller preskriptiv mening. Följaktligen bör också stånd-
punkter med den typen av mening studeras.  

En konsekvens av detta är att jag kommer att bortse från ståndpunkter 
som har en faktuell/deskriptiv mening. Ett exempel på en sådan ståndpunkt 
skulle t.ex. kunna vara: ”USA angrep Irak i mars 2003.” I detta fall uttalar sig 
personen om ett sakförhållande, men ingen tydlig värdering görs av detta så 
att det framgår vad personen själv anser om att USA angrep Irak. Utifrån 
uppfattningen att mål uttrycker något eftersträvansvärt går det alltså inte att 
dra slutsatser om utrikespolitiska mål utifrån faktuella ståndpunkter.  

Det som hittills sagts om ståndpunkter kan sammanfattas och exempli-
fieras i nedanstående schema: 

Tabell 2.1: Olika typer av mening hos ståndpunkter. 

Ståndpunkter med faktuell/ 
deskriptiv mening 
(skall inte studeras) 

Ståndpunkter med normativ/ 
värderande mening 
(skall studeras) 

Ståndpunkter med 
preskriptiv mening 
(skall studeras) 

En beskrivning görs av ett 
sakförhållande: en upplysning 
ges om ett tillstånd eller om 
orsak-verkan. 
 
Ex: ”USA för ett krig i Viet-
nam”, ”Ca 58 000 amerikanska 
soldater dog i Vietnamkriget” 

En värdering görs av rådande 
förhållanden: något framställs 
som bra/dåligt, önskvärt/ 
icke-önskvärt, etc. 
 
Ex: ”USA:s krigföring i Vietnam 
är förkastlig”, ”Det var 
omdömeslöst av Palme att delta i 
demonstrationen” 

Det föreskrivs eller rekom-
menderas att en viss handling/ 
åtgärd bör utföras eller inte 
utföras. 
 
Ex: ”USA bör lämna 
Vietnam”, ”Vi kräver att 
Sverige erkänner Nord-
vietnam” 

 
När det gäller den referens som partiernas ståndpunkter skall ha i avhand-
lingen kan denna för regeringspartiet avse aktörer/förhållanden i själva 
Vietnam- eller Irakkonflikten, den utrikespolitik som regeringen (regerings-
partiet) för eller bör föra, eller reaktionen på oppositionspartiernas politik i 
utrikesfrågan. För oppositionspartierna kan ståndpunkten handla om aktörer/ 
förhållanden i själva Vietnam- eller Irakkonflikten, deras reaktion på rege-
ringspartiets utrikespolitik eller deras reaktion på andra oppositionspartiers 
politik i utrikesfrågan.  

•
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2.2.3 Preciseringar och operationaliseringar  
av de utrikespolitiska målen 

När det gäller frågan om vilka utrikespolitiska mål partierna kan ha har jag 
tidigare nämnt ideologiska mål, säkerhetsmål och ekonomiska mål.37 Detta 
innebär samtidigt att det är de substantiella målen (sakmålen) som kommer 
att uppmärksammas i den empiriska analysen. I litteraturen om politiska 
partier framhålls att partier kan ha två typer av målsättningar. För det första 
kan de ha substantiella mål (sakmål), d.v.s. att det är innehållet i politiken 
som skall förverkligas. För det andra kan partierna ha partistrategiska mål 
(positionsmål), d.v.s. de agerar partistrategiskt för att behålla eller erövra den 
politiska makten. Målet är därmed inte bara att formulera innehållet i politi-
ken, utan också att agera så att detta kan förverkligas. Det kan t.ex. handla om 
att försöka maximera väljarstödet, maximera det parlamentariska inflytandet, 
erhålla eller behålla regeringsposter, och att maximera den interna samman-
hållningen i partiet.38 

Jag har valt att fokusera på de substantiella målen. Huvudskälet till detta 
handlar om avhandlingens ämnesmässiga och metodologiska skärpa. En 
analys av partistrategiska mål utifrån eget empiriskt material skulle kräva 
ingående undersökningar av t.ex. interna mötesprotokoll, dagböcker och 
memoarer, för att komma åt aktörerna egna motiveringar. Det skulle sannolikt 
också krävas undersökningar som kartlägger om partierna har ändrat sina 
ståndpunkter utifrån t.ex. skiftningar i väljarstöd, synpunkter från samarbets-
partier och påtryckningar inifrån det egna partiet. Jag menar därför att en god 
analys av både substantiella och partistrategiska mål svårligen låter sig göras i 
en och samma studie som denna. Det kräver att fokus riktas mot någon av de 

 

                                                        
37 Dessa måltyper är också de vanligast förekommande i litteraturen om staters utrikespolitiska 
målsättningar. Se t.ex. Wolfers 1962, s. 72–80; Deutsch 1968, s. 87–98; Frankel 1970, s. 60–61 
och 116–118; Karup Pedersen 1970, s. 65–68; Elgström 1982, s. 31–35; Jönsson, Elgström och 
Jerneck 1992, s. 74–76; Demker 1996, s. 29–33; Löden 1999, s. 30; Gustavsson 2006, s. 259. 
Det kan noteras att inte alla författare använder termen ”ideologiska mål”. Wolfers talar om 
miljömål/omgivningsmål (milieu goals), Karup Pedersen om normativa intressen och Elgström 
om altruistiska mål. Alla förefaller dock mena ungefär samma sak, nämligen spridande och 
främjande av värden, värderingar, normer och idéer i det internationella systemet. 
38 Se t.ex. Downs 1957, s. 4–8 och 24–31; Molin 1965, s. 142–145; Sjöblom 1968, s. 74; 
Hadenius 1979, s. 163–164 och 168–170; Strøm 1990, s. 566–567; Strøm och Müller 1999, s. 
5–6 och 8–9.  
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två måltyperna, och jag har alltså valt att lägga fokus på de substantiella 
målen och också valt material efter dessa mål.39 

Jag kommer i resten av detta avsnitt att beskriva hur preciseringarna och 
operationaliseringarna av de utrikespolitiska målen har skett, vilket samman-
fattas i ett klassifikationsschema. Det skall framhållas att jag betraktar det 
som en empirisk fråga huruvida, och i vilken grad, olika partier har gett 
uttryck för de olika utrikespolitiska målen. Det är inget jag antar på förhand 
bara för att de återfinns i litteraturen. Måltyperna skall ses som teoretiska 
idealtyper, som skall konfronteras mot empiriska data. Det skall också fram-
hållas att måltyperna härrör från litteraturen om regeringars utrikespolitik, 
men jag ser inga skäl till varför inte även andra partier än regeringspartier 
skulle kunna ha dem när de deltar i den utrikespolitiska debatten. 

Avslutningsvis skall nämnas att när en klassificering görs brukar tre 
villkor ställas på indelningsgrunden. Indelningarna skall vara jämförbara (de 
bör alla behandla samma fenomen), ömsesidigt uteslutande (de bör inte över-
lappa varandra) och uttömmande (de bör täcka in alla relevanta aspekter av 
det aktuella fenomenet).40 Jag anser att krav nummer ett redan är uppfyllt, 
eftersom de ideologiska målen, säkerhetsmålen och de ekonomiska målen alla 
är vanliga utrikespolitiska mål i litteraturen om utrikespolitik. Krav nummer 
två skall uppfyllas genom att målkategorierna i största möjliga utsträckning 
görs uteslutande nedan, och inte blir överlappande. Det kan dock inte 
uteslutas att det kan framkomma ytterligare utrikespolitiska måltyper än de 
tre som har nämnts. Jag kommer därför att konstruera en extra kategori, 
benämnd som ”övriga mål”, för att fånga in eventuella andra mål. Detta gör 
att krav nummer tre blir uppfyllt. Det gör det också möjligt att utvärdera 
typologins användbarhet. Om många mål klassificeras som övriga tyder det 
på brister i typologin, samtidigt som det möjliggör ytterligare analys för att 
undersöka vilka dessa övriga mål är. 

Ideologiska mål 
Att regeringar/partier har ideologiska mål i utrikespolitiska sakfrågor innebär 
att de vill sprida och värna vissa värderingar/värden utanför den egna statens 
gränser. Med detta menas att partierna på ett idémässigt plan vill påverka 
världspolitiken utifrån en uppfattning om hur förhållandena i denna bör vara. 
 

                                                        
39 Jag kommer i empirikapitlen att diskutera om partistrategiska förklaringar kan ha spelat roll 
när det gäller att förklara de ideologiska målens innehåll och förekomst, men dessa förklaringar 
testas inte på eget empiriskt material. Ett undantag gäller dock ett fall där internt partimaterial 
från socialdemokraterna studeras. Detta görs dock endast för att kontrollera uppgifter i andra 
källor om partistrategiskt agerande. De partistrategiska förklaringar som jag diskuterar skall 
därför förstås som kvalificerade gissningar/framkastade hypoteser, och inte slutsatser som 
bygger på egen insamlad empiri. 
40 Bowker och Star 1999, s. 10–11; Gerring 2001, s. 120. 
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Spridandet och värnandet av vissa värderingar/värden innebär därmed att det 
inte främst är den egna staten som skall gynnas, utan värderingarna/värdena 
bör omfatta andra nationer och helst en så stor del av världen som möjligt.41  

Det är viktigt att understryka att beteckningen ”ideologiska mål” inte 
innebär, att de värderingar/värden som partierna ger uttryck för måste vara 
kopplade till deras grundideologi(er). Någon grundlig empirisk undersökning 
eller hypotesprövning av denna länk kommer inte att göras i avhandlingen. 
Detta har visserligen nämnts tidigare i inledningskapitlet, men det förtjänar att 
framhållas igen för att undvika eventuella missförstånd. Beteckningen ”ideo-
logiska mål” syftar alltså enbart på att partierna ger uttryck för att vissa 
värderingar/värden bör spridas och värnas utanför den egna statens gränser.42 
Däremot är jag medveten om att det kan finnas en koppling mellan grund-
ideologi(er) och uttryckta värderingar/värden i Vietnam- och Irakfrågan.43 Jag 
kommer att diskutera detta när de empiriska resultaten skall förklaras, men 
jag skall resonera och reflektera kring saken i stället för att göra en ingående 
empirisk undersökning av det hela. 

Vilka ideologiska mål kan partierna ha i utrikesfrågor? Nedan följer några 
exempel från forskningslitteraturen på området. Dessa exempel fungerar 
samtidigt som operationella indikatorer på hur ”ideologiska mål” kan identi-
fieras i materialet. Christer Jönsson, Ole Elgström och Magnus Jerneck menar 
exempelvis att staters regeringar kan vilja sprida värden som demokrati, 
kommunism och jämlikhet. Jakob Gustavsson talar om spridning av statens 
värdesystem i mer övergripande frågor som t.ex. statsskick, religion eller 
synen på arbetsmarknadsfrågor. Marie Demker har som exempel främjande 
av demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, ekonomisk jämlikhet inom och 
mellan stater samt jämställdhet mellan könen. Hans Lödén har i sin avhand-
ling exemplen främjande av demokrati och social utjämning, spridande av 
kunskap om det egna landets samhällsmodell, liksom ställningstaganden om 
moral, solidaritet, jämlikhet och rättvisa.44 

De ideologiska målen kan alltså, som exemplen ovan har visat, vara 
väldigt olika och spänna över en rad förhållanden i världspolitiken. Ett sätt att 
strukturera upp de ideologiska målen är att gruppera dem utifrån vad de 
 

                                                        
41 Elgström 1982, s. 33; Jönsson, Elgström och Jerneck 1992, s. 76; Lödén 1999, s. 30 och 37; 
Gustavsson 2006, s. 259. 
42 Anledningen till att beteckningen ”ideologiska mål” ändå har valts är att jag vill hålla mig till 
den terminologi, som finns i en stor del av litteraturen på området. En alternativ beteckning hade 
t.ex. kunna vara ”värderingsmål” eller ”värdemål”. Jag är dock inte säker på att det hade skapat 
större klarhet, eftersom det hade kunnat leda till andra oklarheter och definitionsproblem. 
43 Se t.ex. Demker 1993, s. 65–67, för en mer teoretisk diskussion kring kopplingen mellan 
partiideologi och partiers ståndpunkter i sakfrågor. Partiideologi som förklaring till de ideo-
logiska målens innehåll och förekomst återfinns också i litteraturöversikten i avsnitt 2.3.2. 
44 Jönsson, Elgström och Jerneck 1992, s. 76; Demker 1996, s. 32; Lödén 1999, s. 30, 35 och 
37; Gustavsson 2006, s. 259. 
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lägger fokus på. Ideologiska mål kan då för det första handla om värden som 
berör människor, d.v.s. hur förhållandena mellan människor bör vara i staten, 
hur människor bör behandlas, etc. För det andra kan partier framhäva värden 
om vilket inre politiskt/ekonomiskt system eller vilken samhällsmodell som 
stater bör ha. För det tredje kan partier förespråka ideologiska mål som relate-
rar till det internationella systemet, där fokus ligger på hur relationer mellan 
aktörer i systemet bör vara utformade.45 Jag kommer att återknyta till denna 
gruppering av de ideologiska målen när jag beskriver dem i empirikapitlen. 

Säkerhetsmål 
Att regeringar/partier vill uppnå säkerhetsmål innebär att de strävar efter att 
förebygga eller undanröja olika typer av yttre hot mot den egna staten, så att 
denna överlever i det internationella systemet. Detta innebär att den egna 
statens territorium i största möjliga utsträckning skall hållas fritt från olika 
typer av yttre hot, som kan inskränka statens suveränitet.46  

Det finns emellertid olika uppfattningar om vad som skall räknas som 
”hot” och inte. Inom den realistiska teorin i studiet av internationell politik 
finns en mer traditionell syn på säkerhet/hot där det främst är militära hot som 
är relevanta.47 Inom liberalismen och den s.k. ”bredare säkerhetsagendan”, 
liksom inom en stor del av den praktiska-politiska världen, finns en avsevärd 
breddning av säkerhetsbegreppet. Där inkluderas även ekonomiska hot (t.ex. 
fattigdom, instabila ekonomier och ekonomisk ojämlikhet mellan stater), 
miljömässiga hot (t.ex. miljöförstöring, klimatförändringar, epidemier och 
kamp om naturresurser), samhälleliga hot (t.ex. sönderfallande stater och hot 

 

                                                        
45 Denna gruppering av de ideologiska målen har inspirerats av det analysnivåtänkande som 
finns inom studiet av utrikespolitik och internationella relationer. När staters utrikespolitiska 
agerande skall förklaras är det vanligt att förklaringarna grupperas utifrån olika nivåer, t.ex. 
individnivå, statsnivå och systemnivå. Se t.ex. Neack 2003, s. 11–12; Mingst 2004, s. 59–60; 
Jackson och Sørensen 2007, s. 227–228. Jag har överfört detta nivåtänkande till de beskrivande 
analyserna i avhandlingen, och använt det som ett sorteringsinstrument för att gruppera de olika 
ideologiska målen. 
46 Jönsson, Elgström och Jerneck 1992, s. 74; Holsti 1995, s. 96; Demker 1996, s. 29–30; 
Gustavsson 2006, s. 259.  
47 Waltz 1979, s. 91, 118 och 126; Gilpin 1981, s. 19; Mearsheimer 2001, s. 31; Morgan 2007, s. 
17–19. 
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mot gruppers identitet) och hot från icke-statliga aktörer (t.ex. internationell 
brottslighet och terrorism).48  

Jag har valt att inkludera den bredare synen på vad som skall räknas som 
hot, eftersom risken är att centrala delar av partiernas hotbilder faller bort om 
endast den snäva säkerhetssynen räknas som relevant. Ett viktigt tillägg till 
ovanstående diskussion om hot är att det skall framgå i materialet att det är 
hot mot den nationella säkerheten som avses, och t.ex. inte att ett parti vill 
bekämpa fattigdomen i ett annat land av humanitära skäl (då klassificeras 
ståndpunkten som uttryck för ett ideologiskt mål). 

Mer precist kommer två operationella indikatorer att användas på att 
partierna eftersträvar säkerhetsmålet. Den första indikatorn går ut på att 
partierna värnar den internationella/nationella säkerheten eller framhåller 
att det finns hot mot den. Jag gör antagandet att om ett parti värnar den 
internationella säkerheten värnar det också indirekt den nationella säkerheten. 
Det skall också, som nämnts ovan, framgå i materialet att det är den 
nationella säkerheten som hotas eller som skall stärkas. Det räcker alltså inte 
med att ett fjärran lands oberoende och suveränitet värnas i en ståndpunkt, för 
att ett säkerhetsmål skall föreligga. Hotet mot detta land måste i så fall riskera 
att få spridningseffekter, så att hela regionen blir instabil eller att det finns 
risk för ett storkrig mellan världens stormakter, vilket i sin tur på sikt antas få 
negativa effekter för den egna nationella säkerheten.  

Nu kan det dock tänkas finnas fall där partierna inte lika explicit uttrycker 
att de vill värna den internationella/nationella säkerheten, utan att detta fram-
kommer via de medel (strategier) som de förespråkar för fred och säkerhet. I 
så fall kommer en annan indikator att tillämpas. Denna andra indikator utgår 
från att partierna förespråkar vissa medel (strategier) för att minska olika 
typer av hot och stärka freden/säkerheten. Vanliga sådana medel är: 1) 
isolering i världspolitiken, 2) att själv skaffa sig erforderlig militär styrka (till 
denna strategi räknas alliansfrihet och neutralitetspolitik), 3) att ingå i militära 
allianser eller skaffa sig olika militära bundsförvanter, 4) att främja nedrust-
ning/rustningskontroll, 5) att främja och stödja internationella regelverk och 
organisationer/institutioner samt 6) att verka för kollektiv säkerhet och en 

 

                                                        
48 Se t.ex. Ullman 1983, s. 133 och 139–146; Mathews 1989, passim; Buzan 1991, s. 19–20; 
Buzan, Waever och de Wilde 1998, s. 74–75, 98, 119–121, 141 och 144–145 och Morgan 2007, 
s. 27–28 när det gäller akademisk litteratur. Se t.ex. Hot- och riskutredningen från 1995 (SOU 
1995:19, s. 58 och 108) och den efterföljande propositionen (Prop. 1995/96:12, s. 8, 30 och 46), 
försvarsberedningens analyser (Ds 2006:1, s. 16–17; Ds 2007:46, s. 7–8) och information från 
Utrikesdepartementets webbsida (Utrikesdepartementet 2006) när det gäller den praktiska-
politiska världen i Sverige. Även EU har i sin säkerhetsstrategi från 2003 listat ett antal icke-
militära hot (EU 2003, s. 3–5). 
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internationell rättsordning. Medlen 1–4 kan härledas ur det realistiska IR-
perspektivet och 4–6 ur det liberala IR-perspektivet.49  

Ekonomiska mål 
Välfärdsmålet i utrikesfrågor innebär att regeringar/partier vill främja den 
egna statens ekonomiska tillväxt och välfärd. Detta kan för det första innebära 
att målet är att höja de egna medborgarnas levnadsstandard. Det kan för det 
andra innebära att politikerna vill verka för att skapa goda förutsättningar för 
de företag, som handlar eller investerar utanför landets gränser eller bedriver 
produktion inom ramen för landets försvarspolitik (t.ex. försvarsindustrin). 
Dessa företag skapar arbetstillfällen och bidrar därmed till ökad sysselsättning 
och ekonomisk tillväxt för staten. Vidare är det sannolikt att många av dessa 
ekonomiska företag verkar för att det egna landets regering skall främja deras 
ekonomiska intressen i omvärlden.50 

Även när det gäller det ekonomiska målet kommer liknande operationella 
indikatorer att användas som för säkerhetsmålet. Det innebär för det första att 
partierna värnar den internationella/nationella ekonomiska välfärden eller 
framhåller att det finns hot mot den. Här antar jag att om ett parti värnar den 
allmänna världsekonomiska eller internationella ekonomiska tillväxten värnar 
de också indirekt den nationella ekonomiska välfärden. Är det däremot ett 
enskilt lands ekonomiska välfärd som värnas i en ståndpunkt kommer denna 
att klassificeras som uttryck för ett ideologiskt mål.  

Det är också möjligt att partierna inte uttrycker det ekonomiska målet så 
explicit, och då måste andra kriterier användas. Detta för oss över till den 
andra indikatortypen om att partierna förespråkar vissa medel (strategier) för 
att främja den nationella ekonomiska tillväxten/välfärden. Då politikerna har 
ett ansvar för den inrikesekonomiska utvecklingen blir också handelspolitiken 
ett viktigt utrikespolitiskt instrument för att främja denna. Därmed kan också 
ett antal tänkbara utrikeshandelsstrategier urskiljas. Några viktiga sådana är: 
1) autokrati (självförsörjning), 2) merkantilism/protektionism (olika åtgärder 
för att skydda det egna landets företag mot utländsk konkurrens), 3) frihandel, 
4) ekonomiska koalitioner med andra stater, 5) karteller och 6) regionala 
handelsavtal.51  

 

                                                        
49 Holsti 1995, s. 87–96; Mingst 2004, s. 218–228; Kegley och Wittkopf 2004, s. 532–564 och 
570–596. 
50 Deutsch 1968, s. 89–90; Keohane och Nye 1977, s. 26–29; Jönsson, Elgström och Jerneck 
1992, s. 74–76; Holsti 1995, s. 97–98; Gustavsson 2006, s. 259. 
51 Holsti 1995, s. 99–107. 
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Övriga mål 
Som nämndes tidigare kan det inte uteslutas att det finns mål som inte tydligt 
passar in i någon av de tre huvudkategorierna. I stället för att tvinga in högst 
tveksamma mål i dessa har jag valt att lägga till en fjärde kategori, benämnd 
”övriga mål”, som en slags restkategori. Avsikten med att ha en restkategori 
är också att det efter den genomförda empiriska analysen skall vara möjligt 
att uttala sig om den litteratur som behandlar partiers mål, och därmed att 
diskutera klassifikationsschemats användbarhet.  

Den teoretiska preciseringen av ”övriga mål” är att det rör sig om mål, 
som inte på ett entydigt sätt faller inom ramen för ideologiska mål, säkerhets-
mål eller ekonomiska mål. Det kan för det första handla om innehållsliga 
ståndpunkter som inte riktigt handlar om främjande av värderingar/värden, 
säkerhet eller ekonomi, utan om något annat. Det kan för det andra handla om 
ståndpunkter som mer avser formen för utrikespolitiken än dess innehåll, 
d.v.s. ståndpunkter om det sätt som utrikespolitiken bör föras på. 

Ett exempel på operationalisering av ”övriga mål” är det mål som handlar 
om vikten av opinionsstöd/nationell sammanhållning. Varje stat anses sträva 
efter nationell sammanhållning i sitt utrikespolitiska agerande, vilket torde 
gälla i synnerhet i krislägen. Beslutsfattare och ledande politiker antas därför 
inte öppet vilja gå emot den allmänna inhemska opinionen i viktiga utrikes-
frågor.52 En variant på målet om opinionsstöd är, enligt min mening, att 
utrikesledningens hållning bör ha stöd i den allmänna opinionen och inte 
markant avvika från denna. Man skulle nämligen kunna anta att ett opposi-
tionsparti uttrycker kritik mot regeringen, för att dennes utrikespolitiska 
hållning inte har stöd i den allmänna opinionen. 

*  *  * 

Jag har nu presenterat preciseringar och operationaliseringar av de fyra 
utrikespolitiska måltyper, som partierna antas kunna ge uttryck för i utrikes-
frågor. Utifrån detta skall jag konstruera ett sammanfattande schema. 
Schemat kommer sedan att användas i arbetet med att klassificera de olika 
mål som identifieras i det empiriska materialet. Innan schemat konstrueras 
skall dock några avslutande kommentarer göras. 

För det första skall det framhållas att de olika mål som listas i klassifika-
tionsschemat när det gäller kategorin ideologiska mål inte kommer att vara en 
uttömmande förteckning. Dessa mål är endast exempel från den tidigare 
forskningen på området. Jag håller det för öppet att empirin kan påvisa ytter-
ligare ideologiska mål som inte har angetts i schemat. Det är den teoretiska 
preciseringen av det ideologiska målet som utgör grunden för de ideologiska 

 

                                                        
52 Se Demker 1996, s. 30–31, angående detta utrikespolitiska mål. 
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mål som kan observeras i materialet. Förteckningen i klassifikationsschemat 
är alltså bara exempel på operationaliseringar av den målkategorin. 

För det andra skall aspekten om målhierarkier nämnas. Det kan tänkas att 
ett parti i materialet betraktar ett mål som ett medel, d.v.s. att främjandet av 
ett mål blir ett medel för främjandet av ett annat mål.53 T.ex. skulle ett parti 
kunna hävda att strävan efter social rättvisa i ett främmande land (ideologiskt 
mål) är viktigt, eftersom det leder till minskade internationella spänningar och 
därmed till ökad internationell säkerhet (säkerhetsmål). I detta fall blir 
främjandet av det ideologiska målet ett medel för att främja säkerhet. Frågan 
uppstår då vilket eller vilka mål som argumentationen ger uttryck för. Två 
alternativa tolkningar finns: att argumentationen endast är uttryck för ett 
säkerhetsmål eller både ett ideologiskt mål och ett säkerhetsmål. Jag har valt 
att tolka det som uttryck för både ett ideologiskt mål och ett säkerhetsmål. För 
det första vill ju partiet uppnå både social rättvisa och internationell säkerhet, 
och för det andra behöver det faktum att social rättvisa ger en viktig bieffekt 
inte nödvändigtvis innebära att partiet anser att social rättvisa är dåligt i sig.  

 

                                                        
53 Wolfers 1962, s. 68–69; Frankel 1970, s. 53–54; Elgström 1982, s. 33–34; Strøm och Müller 
1999, s. 10. Beträffande svenska förhållanden har exempelvis Lödén (Lödén 1999, s. 357–360) 
argumenterat för att den svenska regeringens alltmer uttalade idémål inom utrikespolitiken i 
början av 1970-talet var ett sätt att stärka landets nationella säkerhet.  

•



 

 25

Tabell 2.2: Klassifikationsschema för utrikespolitiska mål. 

Utrikespolitiska mål 

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål 

1) Mål om förhållanden 
mellan människor i staten, 
hur människor bör 
behandlas av staterna, etc. 
Ex: 
- jämlikhet 
- jämställdhet 
- rättvisa 
- moralisk rättfärdighet 
- mänskliga rättigheter 
 
2) Mål om staters inre 
politiska, ekonomiska och 
religiösa system, 
samhällsmodell, etc. Ex: 
- viss samhällsmodell  
(t.ex. kommunism, egna 
landets välfärdsmodell) 
- visst statsskick (t.ex. 
demokrati) 
- viss religion 
 
3) Mål om internationella 
systemets sociala och 
ekonomiska utformning. 
Ex: 
- jämlikhet/solidaritet 
mellan stater och folk 

Kriterium 1 
Partierna framhåller att de 
värnar om internatio-
nell/nationell säkerhet 
eller att denna hotas. 
 
 
Kriterium 2 
Partierna förespråkar vissa 
strategier (medel). Ex: 
- Isolering i världs-
politiken 
- Egen erforderlig militär 
styrka (till denna strategi 
räknas alliansfrihet och 
neutralitetspolitik) 
- Militära allianser eller 
bundsförvanter 
- Nedrustning/rustnings-
kontroll 
- Internationella regelverk 
och organisationer 
/institutioner 
- Kollektiv säkerhet och 
en internationell rätts-
ordning (t.ex. FN) 

Kriterium 1 
Partierna framhåller att  
de värnar om 
internationell/nationell 
ekonomisk välfärd eller att 
denna hotas. 
 
Kriterium 2 
Partierna förespråkar vissa 
strategier (medel). Ex: 
- Autokrati 
(självförsörjning) 
- Merkantilism/ 
protektionism (olika 
åtgärder för att skydda det 
egna landets företag mot 
utländsk konkurrens) 
- Frihandel 
- Ekonomiska koalitioner 
med andra stater 
- Karteller  
- Regionala handelsavtal 

Ex: 
- opinions-
stöd/ 
nationell 
samling 

Anm.: När det gäller säkerhetsmålet och det ekonomiska målet skall kriteriet 1 eller 2 vara uppfyllt. 

2.3 Att förklara de ideologiska målen 
2.3.1 Inledning 
De förklarande analyserna i avhandlingen är uppbyggda på två sätt. Det ena 
sättet är att en resonerande och reflekterande diskussion kommer att föras i 
empirikapitlen om vilka tänkbara förklaringar som kan finnas till de ideo-
logiska målens innehåll, samt till deras förekomst hos de enskilda partierna i 
Vietnam- och Irakfrågan. Inga på förhand uppställda hypoteser används, 
eftersom jag har ansett det vara svårt att formulera förväntade utfall om dessa 
aspekter av de ideologiska målen. Denna orsaksdiskussion saknar dock inte 
koppling till teori, utan bygger på litteraturen om utrikespolitik och politiska 
partier. En översikt av den relevanta litteraturen presenteras i avsnitt 2.3.2. 

Utöver den mer resonerande förklaringsanalysen kommer också en hypo-
tesprövande analys att ske. Här har jag velat driva orsaksanalysen ett steg 
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längre analytiskt sett, och på teoretisk väg formulera hypoteser om förväntade 
resultat för de ideologiska målen. Dessa förväntade resultat skall sedan ställas 
mot de faktiska resultaten. Som diskuterades i kapitel 1 avser denna 
hypotesprövande ansats de aspekter av de ideologiska målens förekomst som 
inte omfattas av den resonerande orsaksanalysen, d.v.s. förändring över tid 
hos de enskilda partierna och skillnader mellan partierna. Som tidigare 
nämndes kommer tre förklaringar – internationell politisk struktur (polaritet), 
GUSP och partiernas roll i det nationella partisystemet – att ligga till grund 
för den hypotesprövande orsaksanalysen. Dessa förklaringar, med tillhörande 
hypoteser, utvecklas i avsnitt 2.3.3.  

Hur de två typerna av förklarande analyser är kopplade till avhandlingens 
empirikapitel åskådliggörs i följande figur:   

Figur 2.1: Två typer av förklarande analyser och deras koppling till 
avhandlingens empirikapitel. 

 
Anm.: Kapitel 4–7 är de enskilda partikapitlen och kapitel 8 det jämförande kapitlet. 

2.3.2 Översikt över förklaringar i litteraturen 
I detta avsnitt ges en bred översikt över de förklaringar i litteraturen, som kan 
tänkas förklara de ideologiska målens innehåll och förekomst hos partierna. 
Översikten skall ligga till grund för den resonerande orsaksanalysen i empiri-
kapitlen. Den skall också användas i empirikapitlen för att diskutera alter-
nativa förklaringar ifall de uppställda hypoteserna i den hypotesprövande 
orsaksanalysen inte stämmer. Förklaringsfaktorerna i översikten har hämtats 
från två typer av litteratur: den utrikespolitiska litteraturen om vad som 
påverkar staters utrikespolitiska agerande och litteraturen om vad som påver-
kar politiska partiers agerande. Det skall påpekas att de förklaringar som 
nämns inte är specifika för de ideologiska målen i utrikespolitiken, utan 
tanken är att de skall gälla utrikespolitiska mål generellt. 

Resonerande orsaksanalys 
 
 
 

Hypotesprövande orsaksanalys 

Ideologiska målens 
innehåll 

Ideologiska målens 
förekomst hos  
enskilda partier  

(i varje utrikesfråga) 

Ideologiska målens 
förekomst hos  
enskilda partier  

(över tid) 

Ideologiska målens 
förekomst avseende 

skillnader mellan 
partier (i varje utrikes-

fråga och över tid) 
 
 
 

Kap. 4–8 Kap. 4–7 Kap. 4–7 Kap. 8 

•



 

 27

Förklaringar till staters utrikespolitiska agerande 
En inledande kommentar är att litteraturen om staters utrikespolitiska age-
rande i första hand förklarar regeringars utrikespolitiska agerande och inte 
partiers. Oppositionspartier ses i denna litteratur främst som påverkans-
faktorer på regeringen (regeringspartiet). Jag kommer därför att anta att de 
förklaringar som finns inom denna litteratur på individnivå, grupp- och 
organisationsnivå samt statsnivå avser regeringspartier, och inte partier 
allmänt. Däremot ser jag inga hinder till att de omvärldsförklaringar som inte 
direkt avser agerandet i mellan- eller överstatliga samarbeten även kan gälla 
oppositionspartier, eftersom även dessa rimligen påverkas av förhållanden i 
världspolitiken 

Den teoretiska litteraturen inom fältet internationella relationer och 
utrikespolitik är mycket omfattande, och översikten över tänkbara påverkans-
faktorer har därför strukturerats efter analysnivåer som organiserande 
princip.54 Inom de förklaringar som kan hänföras till individnivån antas att de 
individer som leder statens utrikespolitik har en viss personlighet och karak-
tär, bär på vissa värderingar och idéer, gör vissa tolkningar av den omgivande 
verkligheten och uppfattar den på ett visst sätt, och också bär med sig en 
uppsättning av tidigare erfarenheter och upplevelser. Dessa faktorer antas på 
olika sätt forma den utrikespolitik som dessa individer förespråkar och 
bedriver.55  

Om vi lämnar individnivån och förflyttar oss till grupp- och organisa-
tionsnivån kommer förklaringar som tar fasta på processer hos grupper och 
organisationer. Det antas inom detta förklaringsperspektiv att utrikespolitiskt 
beslutsfattande på hög nivå ofta sker i mindre grupper, och att beslutsfattan-
det påverkas av hur gruppdynamiken fungerar i sådana grupper. Vidare menar 
man att hänsyn också måste tas till att utrikespolitiska beslut (och underlag 
till dessa) skall implementeras inom departement och olika avdelningar/ 
enheter. En rad faktorer som kan hänföras till förhållanden inom och mellan 
 

                                                        
54 Det skall framhållas att den följande genomgången skall ses som en översikt där de vanligaste 
påverkanskällorna finns medtagna. Det innebär att den inte innehåller någon fullständig för-
teckning över alla tänkbara förklaringar till utrikespolitiskt beteende. Genomgången bygger till 
stor del på de översikter som finns i Kaarbo, Lantis och Beasley 2002 och Hudson 2007, men 
fylls delvis ut av litteratur som berör specifika analysnivåer. Vidare skall det också påpekas att 
det finns ett flertal modeller i litteraturen om orsaker till förändringar av staters utrikespolitik, 
t.ex. Holsti 1982; Hermann 1990; Carlsnaes 1992 och 1993; Gustavsson 1998 och 1999. Det 
finns dock, enligt min mening, problem med dessa modeller. Antingen tenderar de att vara 
alltför abstrakta så att förklaringsfaktorerna blir för allmänna och oprecisa, eller så har de en 
svag teoretisk förankring. Det senare gör att de förklaringsfaktorer som listas förefaller 
godtyckligt valda. Jag har av dessa skäl valt att inte redogöra för dessa modeller i översikten, 
men också av skälet att de förklaringar som modellerna lyfter fram till stora delar överlappar de 
som är representerade i min översikt. 
55 Kaarbo, Lantis och Beasley 2002, s. 18–19; Hudson 2007, s. 39–53. 
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dessa departement och avdelningar/enheter (t.ex. budget, kultur, inflytande, 
självständighet, rutiner, etc) påverkar sedan hur implementeringen sker.56  

Lämnar vi grupp- och organisationsnivån lyfts i den utrikespolitiska litte-
raturen också fram förklaringar som är kopplade till statsnivån. Dessa för-
klaringar härrör till stor del från det liberala IR-perspektivet och kan grovt 
indelas i två huvudtyper: de som håller systemnivån konstant och lyfter fram 
olika förklaringar inom staten, och de som betonar interaktionen och 
samspelet mellan den nationella nivån och systemnivån.57  

När det gäller förklaringar som håller systemnivån konstant handlar en 
sådan om nationell kultur och identitet. Svaren på exempelvis frågor som 
”vilka är vi?”, ”vad gör vi (eller bör göra)?” och ”vilka är de andra?” blir 
styrande för hur nationella ledare uppfattar det egna landets roll och uppgift i 
världspolitiken. Detta antas sedan få konsekvenser för vilken utrikespolitik 
som ledarna för. Denna rolluppfattning har i sin tur att göra med den politiska 
kulturen i landet, såsom mer grundläggande nationella värden, normer och 
traditioner.58 En annan inomstatlig förklaring handlar om det inflytande, som 
olika typer av inrikespolitiska aktörer har på det utrikespolitiska beslutsfattan-
det. Sådana aktörer kan t.ex. vara intressegrupper, politiska partier, försvars-
makten, massmedia, parlament, statsförvaltningen, etc.59  

Andra inomstatliga förklaringar fokuserar på ett lands institutioner, som 
t.ex. de lagar och regelverk som reglerar regeringens och parlamentets 
utrikespolitiska handlande. En annan viktig institution är ett lands författning 
och politiska system, där det brukar framhållas att typ av politiskt system har 
konsekvenser för utrikespolitiken. Mest känd i detta sammanhang är tesen om 
den ”demokratiska freden”, som innebär att demokratier inte krigar mot 
varandra.60 Slutligen brukar också staters resurser, som t.ex. militära och 
ekonomiska kapaciteter, framhållas som påverkansfaktorer på utrikespoliti-
ken.61  

När det gäller förklaringar som betonar interaktionen mellan staten och 
det omgivande systemet handlar dessa främst om s.k. tvånivå-spel. Poängen 
är här att manöverutrymmet för en stats utrikesledning begränsas av att den 
måste ta hänsyn till vad andra staters ledare och förhandlare anser, men också 
av de preferenser som olika aktörer inom den egna staten har. Det pågår 

 

                                                        
56 Kaarbo, Lanris och Beasley 2002, s. 18; Hudson 2007, s. 65–95. 
57 Gourevitch 2002, s. 310. 
58 Kaarbo, Lantis och Beasley 2002, s. 14–15; Hudson 2007, s. 104–111. Nu påverkas den 
nationella identiteten och kulturen delvis också av vad som händer i världspolitiken, men jag har 
för enkelhetens skull följt Hudsons och Kaarbos, Lantis och Beasleys indelning och låtit denna 
förklaringskategori hamna på statsnivå. 
59 Kaarbo, Lantis och Beasley 2002, s. 15–16; Hudson 2007, s. 127–137. 
60 Kaarbo, Lantis och Beasley 2002, s. 16–17; Hudson 2007, s. 126 och 149. 
61 Hudson 2007, s. 149–152. 
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därför ett slags förhandlingsspel både på den nationella och internationella 
nivån.62  

Lämnar vi statsnivån hamnar vi slutligen på systemnivån. Förklaringar 
som är relaterade till det internationella systemet brukar vanligtvis kopplas till 
de tre stora IR-perspektiven realismen, liberalismen och konstruktivismen. 
Inom realismen ligger fokus på att den internationella strukturen är anarkisk, 
vilket gör att stater hela tiden måste observera och ge akt på den relativa 
maktfördelningen i systemet för att garantera sin nationella säkerhet. Det är 
således ytterst staters olika makt- och säkerhetsintressen (härledda från den 
relativa maktfördelningen i systemet) som styr deras agerande – även i 
internationella förhandlingar och organisationer.63  

Inom liberalismen ligger fokus i stället på aktörers (såväl statliga som 
icke-statliga) ekonomiska, politiska, sociala och teknologiska beroende av 
varandra (interdependensen), och deras samarbete mellan varandra. Staters 
agerande i internationella organisationer och regimer antas också inte bara 
vara en återspegling av den internationella maktfördelningen, utan påverkas i 
hög grad av förhandlingsspelet, reglerna och normerna i dessa organ. Vidare 
fokuserar liberalismen också på uppkomst och spridning av normer och 
rättigheter (t.ex. demokrati och mänskliga rättigheter) i det internationella 
systemet.64  

Inom liberalismen antar man också att regeringars utrikespolitiska mål är 
sakfrågeberoende. Vilka mål som dominerar utrikespolitiken beror på vilken 
typ av utrikesfråga som debatteras.65 Denna tanke har i den svenska litteratu-
ren utvecklats av bl.a. Kjell Goldmann, som har presenterat en typologi över 
olika typer av utrikespolitiska sakfrågor. I typologin urskiljs två huvudtyper 
av utrikesfrågor: ”skydd av nationella intressen” och ”främjande av univer-
sella ideal (internationalistisk politik)”, där den första typen anses rymma 
säkerhet och ekonomi (utrikeshandelspolitik).66 I t.ex. frågor som direkt berör 
landets säkerhet är det inte orimligt att anta att säkerhetsmålen får en större 
genomslagskraft, medan i t.ex. internationalistiska frågor skulle ideologiska 
 

                                                        
62 Hudson 2007, s. 128. Det kan noteras att teorin om tvånivå-spel har utvecklats främst av 
Robert Putnam (Putnam 1988), men den har också fått empiriska tillämpningar i både inter-
nationell och svensk litteratur (se t.ex. Evans, Jacobson och Putnam 1993; Hallenberg 1999). 
63 Kaarbo, Lantis och Beasley 2002, s. 8–10; Hall 2006, s. 39–40. Kenneth Waltz, vilken får 
anses vara en av de främsta företrädare för den strukturella realismen med dess fokus på det 
internationella systemet, har hävdat att en teori på systemnivå inte är en teori om utrikespolitik 
utan om internationell politik (Waltz 1979, s. 71–72). Denna åsikt har emellertid starkt ifråga-
satts av andra forskare, som menat att den strukturella realismen säger en hel del om varför 
enskilda stater agerar som de gör, och att det därför till en viss grad går att förutsäga och för-
klara enskilda staters utrikespolitik. Se t.ex. Elman 1996, s. 22–47; Baumann, Rittberger och 
Wagner 2001, s. 37. 
64 Kaarbo, Lantis och Beasley 2002, s. 10–13; Ericson 2006, s. 53, 55 och 58–60. 
65 Keohane och Nye 1977, s. 26–27 och 30–31. 
66 Goldmann 1986, s. 27–29. 
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mål kunna bli mer framträdande.67 Det skall framhållas att denna förklaring 
om typ av utrikesfråga inte entydigt kan inplaceras på systemnivån, utan att 
den glider mellan den nivån och statsnivån. Själva processerna eller händel-
serna i den utrikespolitiska frågan finns i det internationella systemet, men 
den inrikespolitiska debatten om dessa saker sker inom staten 

Kopplat till denna avhandling skulle t.ex. internationalistiska utrikes-
frågor kunna främja förekomsten av ideologiska mål. Men sedan skulle själva 
karaktären på den internationalistiska frågan, d.v.s. de centrala processer/ 
händelser som den innehåller, kunna påverka vilka ideologiska mål som 
uttrycks och som blir högfrekventa i debatten.  

Inom konstruktivismen problematiseras hur staters intressen och iden-
titeter formas. Dessa tas inte för givna, utan man menar att de påverkas av 
sociala dimensioner som t.ex. föreställningar, idéer, kultur, normer och regler. 
Till viss del har konstruktivismen redan antytts, eftersom förklaringen om 
kultur på statsnivån kan inordnas under konstruktivismen. Men fokuserar vi 
på systemnivån skulle konstruktivister lyfta fram förklaringar som t.ex. inter-
nationella normer (moraliska uppfattningar om rätt och fel), regler/principer 
(praktiska tillämpningar av normer i form av bestämmelser), föreställningar 
och idéer om hur världen fungerar och hänger samman. Börjar förändrade 
normer, regler, föreställningar och idéer spridas i världen kan detta också 
påverka enskilda staters utrikespolitik, eftersom det bl.a. förändrar vad som 
uppfattas som ett legitimt beteende.68 

Förklaringar till politiska partiers agerande 
Även förklaringar till politiska partiers agerande kan lämpligen struktureras 
efter olika nivåer eller perspektiv.69 Det första – organisationsteoretiska – 
synsättet innebär att ett partis verksamhet och agerande ses som ett resultat av 
huvudsakligen inre faktorer i partiet. Framför allt betonas att partiledare, 
 

                                                        
67 Goldmanns typologi har använts av flera svenska forskare. Exempelvis antar Ulf Bjereld och 
Marie Demker (Bjereld och Demker 1995, s. 26) att i de frågor som berör det nationella intres-
set står kanske för mycket på spel, för att de politiska partierna skulle välja att använda dem i 
symbolpolitiska syften, medan de internationalistiska frågorna skulle vara användbara för parti-
erna som ideologiska profilfrågor. Michael Karlsson (Karlsson 1995, s. 24–25) antar att parti-
strategiska motiv spelar en större roll för partierna i frågor som rör utrikeshandel än diplomatisk 
säkerhetspolitik. 
68 Eriksson 2006, s. 87–88, 90 och 93–99; Fierke 2007, s. 168–172. 
69 Håkansson (Håkansson 2005, s. 62) menar att partiers agerande kan förklaras utifrån det 
organisationsteoretiska, aktörsteoretiska och strukturella perspektivet. Andra forskare framhåller 
även ett institutionellt perspektiv i studiet av politiska partier, t.ex. för att förklara varför nya 
partier uppstår (Erlingsson 2005, s. 157–164) eller vad som påverkar och begränsar partiers mål-
prioriteringar (Strøm och Müller 1999, s. 19–24). Det skall också framhållas att översikten av 
litteraturen om politiska partier inte innehåller en fullständig förteckning över alla tänkbara för-
klaringar till partiers agerande. Den innehåller ett sammandrag över de vanligaste förklaringarna 
på området. 
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nyckelpersoner och vissa dominerande grupper i partiet, liksom maktkamper 
mellan dessa olika grupper, får effekter på partiets verksamhet och 
agerande.70  

Inom det andra – aktörscentrerade – perspektivet ses partier i stället som 
självständiga aktörer med vissa målsättningar. Partier anses ha en hög grad av 
handlingsfrihet att agera utifrån vad som anses gynna dem, och de anses agera 
konsekvent i syfte att uppnå sina mål. Vanliga mål som brukar urskiljas i 
litteraturen är programförverkligande (politikpåverkan), röstmaximering, 
maximering av det parlamentariska inflytandet, att erhålla eller behålla rege-
ringsmakten, och maximering av den interna partisammanhållningen.71 Det 
första målet om programförverkligande handlar om att förverkliga politikens 
innehåll, och de andra målen om att stärka/bibehålla den politiska makten.  

Utifrån dessa två huvudmål kan också två huvudförklaringar till partiers 
agerande urskiljas. Den ena förklaringen går ut på att idéer i t.ex. partiideo-
login eller det rådande politiska samhällsklimatet, eller antagna beslut/rikt-
linjer, påverkar ett partis ståndpunkt i en sakfråga (utifrån målet om program-
förverkligande). Den andra förklaringen handlar om att det är partistrategiska 
överväganden som ligger bakom ett partis ståndpunkter.  

Det institutionella perspektivet tar fasta på olika typer av regelverk, som 
anses styra och begränsa partiernas handlande. En typ av sådana regelverk 
handlar om utformningen av ett lands valsystem, vilket bl.a. påverkar hur 
många röster partier kan erhålla i valen. Andra typer av regelverk handlar om 
hur röster transformeras till mandat i parlamentet. En tredje typ av regelverk 
gäller de som omger regeringspartier. När ett parti efter ett val tillträder 
regeringsmakten blir det samtidigt en del av statens regering, och därmed 
också kringgärdat av en rad regler som rör politiken både inom det egna 
landet och utåt mot andra länder. Dessa institutionella bindningar för rege-
ringspartiet antas därför leda till olika förutsättningar för regerings- och oppo-
sitionspartier när det gäller att formulera och implementera politiken.72  

Inom det strukturella perspektivet avslutningsvis ses partierna först och 
främst som ett utflöde av samhällets strukturer, vilka ofta tolkas i ekonomiska 
termer. Inte sällan är analyserna också marxistiskt influerade. Ett vanligt 
betraktelsesätt är att den ekonomiska strukturen (men även politiska, kultu-
rella och ideologiska strukturer) bestämmer vilka klasser som människor i ett 
samhälle tillhör, och att klasstillhörigheten sedan bestämmer vilka grund-
läggande intressen som respektive klass har. De politiska partierna ses sedan i 
stor utsträckning som återspeglingar av dessa klassintressen. Konsekvensen 
 

                                                        
70 Panebianco 1988, t.ex. s. xi-xii, 5, 21–22, 26–27, 37 och 40–42; Strøm och Müller 1999, s. 
13–14; Håkansson 2005, s. 79. 
71 Sjöblom 1968, s. 74; Strøm 1990, s. 566–568; Strøm och Müller 1999, s. 5–9; Håkansson 
2005, s. 68–69 och 73. 
72 Strøm och Müller 1999, s. 21–24; Erlingsson 2005, s. 157–159. 
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blir därför, enligt detta synsätt, att partierna inte ses som självständiga 
aktörer, utan deras målsättningar och agerande styrs ytterst av den ekono-
miska strukturen och klassförhållandena i samhället.73  

Centrala förklaringar i den resonerande orsaksanalysen 
Alla ovanstående förklaringar kan inte beaktas i empirikapitlen. Jag kommer 
därför att fokusera på några utvalda förklaringar. Förklaringar på individ-, 
grupp- och organisationsnivå kommer till stor del inte att tas med i diskus-
sionerna i empirikapitlen. Anledningen är att det kan bli svårt att resonera 
kring målens innehåll och förekomst utifrån t.ex. vilken roll som partiledare 
och olika falanger inom partierna har spelat. Det förutsätter en mycket 
ingående kännedom om vilka ideologiska uppfattningar som dessa personer 
har haft, och skulle kräva en mer omfattande kunskapsinhämtning än den som 
jag kan göra inom ramen för avhandlingen. 

Förklaringar som tillhör statsnivån i den utrikespolitiska litteraturen och 
det institutionella perspektivet i partilitteraturen kommer inte heller att berö-
ras i särskild utsträckning. Anledningen är att jag tror att det även här kan 
vara svårt att sammanlänka dessa förklaringar (t.ex. nationell kultur, institu-
tioner och regelverk) till innehållet i de ideologiska målen och förekomsten 
av dem i Vietnam- och Irakfrågan. Det strukturella perspektivet i partilittera-
turen (med fokus på ekonomisk samhällsstruktur och klasser) är enligt min 
mening också relativt svårt att länka till de ideologiska målens innehåll och 
förekomst.  

Jag kommer därför för det första att fokusera på förklaringar som är 
kopplade till det aktörscentrerade perspektivet i partilitteraturen. Förklaringar 
som är kopplade till målen om programförverkligande och partistrategiskt 
agerande bör kunna vara fruktbara för att förklara de ideologiska målens 
innehåll, liksom deras förekomst i Vietnam- och Irakfrågan. Exempelvis bör 
ett inte orimligt antagande vara att vilka ideologiska mål som ett parti lyfter 
fram kan bero på t.ex. partiets grundideologi(er) eller vissa idéer i det rådande 
samhällsklimatet, och att de ideologiska målens förekomst kan ha partistra-
tegiska förklaringar.  

Jag kommer för det andra att fokusera på förklaringar som är kopplade till 
systemnivån (omvärldsförklaringar) i den utrikespolitiska litteraturen. Från 
realismen får vi en förklaring om att det rådande säkerhetsläget i världspoliti-
ken kan påverka utrikespolitiken/utrikesdebatten. Liberalismen betonar att 
 

                                                        
73 Berntson 1974, t.ex. s. 65–68, 75–77 och 85; Przeworski 1985, t.ex. s. 1–2 och 19–22; 
Håkansson 2005, s. 63–65. Jag menar dock att ett strukturellt förklaringsperspektiv inte alltid 
behöver vara marxistiskt. Att t.ex. förhållanden i samhällsekonomin och statsfinanserna påver-
kar handlingsutrymmet för vilka reformer och åtgärder som ett regeringsparti i en demokrati 
faktiskt kan genomföra torde vara en konventionell förklaring, som inte nödvändigtvis behöver 
pressas in i ett marxistiskt tolkningsmönster. 
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internationella institutioner, liksom typen av utrikesfråga, kan påverka 
utrikespolitiken/utrikesdebatten. Inom både liberalismen och konstrukti-
vismen framhålls också att uppkomst och spridning av idéer, normer och 
föreställningar i det internationella systemet kan påverka utrikespolitiken/ 
utrikesdebatten. Det kan noteras att det finns vissa likheter här med den hypo-
tesprövande analysen, eftersom förklaringarna om säkerhetsläget och GUSP 
(internationella institutioner) kan komma att diskuteras även i den resone-
rande orsaksanalysen. 

2.3.3 Förklaringar/hypoteser till den hypotesprövande analysen 
I detta avsnitt utvecklas avhandlingens tre förklaringar om förekomsten av 
ideologiska mål – internationell politisk struktur (polaritet), GUSP och 
partiernas roll i det nationella partisystemet. De två första av dessa bygger på 
litteraturen om staters utrikespolitiska agerande, och den sistnämnda på både 
den typen av litteratur och litteratur om politiska partiers agerande. I anslut-
ning till varje förklaring formuleras också hypoteser om vilket allmänt 
empiriskt utfall vi bör kunna förvänta oss vid vissa värden på förklarings-
faktorerna. Avslutningsvis i detta avsnitt anges mer konkret vilka empiriska 
utfall vi bör kunna vänta oss hos partierna.  

Innan jag går in på varje förklaring skall jag förklara varför jag har valt 
just dem. Som visades tidigare i inledningskapitlet har flera av de utrikespoli-
tiska striderna bland de svenska partierna handlat om ideologiska mål. Det 
skulle kunna tyda på att förklaringar i Sveriges omvärld inte är så fruktbara 
för att förklara dessa mål i utrikesdebatten, eftersom de IR-perspektiv som 
lyfter fram förklaringar från det internationella systemet (t.ex. realismen och 
institutionell teori) inte framhäver ideologiska mål utan materiella mål som 
säkerhet och ekonomiska välfärd. Samtidigt skulle man kunna tänka sig att 
stora förändringar i Sveriges omvärld och utrikespolitik borde ha haft en viss 
effekt på de ideologiska målens förekomst i den nationella utrikesdebatten. 
Två viktiga och omfattande förändringar i Sveriges omvärld och utrikes-
politik är övergången från ett bipolärt system under det kalla kriget till ett 
unipolärt system tiden efter, liksom Sveriges deltagande i EU:s gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Jag vill därför studera hur pass väl 
dessa förklaringar står sig i förhållande till andra förklaringar på t.ex. den 
inomstatliga nivån. 

När det gäller att förklara skillnader i förekomst av ideologiska mål 
mellan partierna ligger fokus på en mer partispecifik förklaring, nämligen 
partiernas roll i det nationella partisystemet (skillnader mellan regeringsparti 
och oppositionsparti). Det finns förstås också andra tänkbara förklaringar att 
ta fasta på (viket visades i den föregående litteraturöversikten), som t.ex. 
olika partiledare, skillnader i grundideologi, olikheter i väljarstöd, etc. Men 
det är viktigt att välja förklaringsfaktorer som, på ett inte alltför komplicerat 
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sätt, kan sammanlänkas till skillnader i de ideologiska målens förekomst.74 
Jag tycker att det går att göra en sådan sammanlänkning beträffande förkla-
ringen om partiernas roll i det nationella partisystemet, samtidigt som den 
också enligt min mening fokuserar på en fundamental och viktig skillnad 
mellan partierna. 

Internationell politisk struktur (polaritet) 
Enligt den strukturella realismen (neorealismen) är staters regeringar känsliga 
för vilka maktresurser som andra stater har. Anledningen är att världspoliti-
ken är anarkisk till sin natur, d.v.s. det finns ingen central regering/myndighet 
som är överordnad världens alla stater. Detta innebär att staterna ständigt 
måste övervaka varandras maktresurser, för att den egna nationella säkerheten 
skall kunna maximeras. Följaktligen kommer staters utrikespolitiska beteende 
i hög grad att styras av säkerhetstänkande och utifrån deras maktpositioner i 
förhållande till varandra, d.v.s. deras relativa maktposition.75 

I synnerhet stater med mindre maktresurser (s.k. småstater) antas leva 
med ett särskilt säkerhetshot, eftersom de löper en större risk att inte kunna 
försvara sig själva i händelse av väpnat angrepp från stater med större makt-
resurser. Småstaterna är utsatta i en anarkisk värld bestående av stormakter 
med konfliktfyllda intressen. Rent allmänt framhålls det i litteraturen att 
småstater i hög grad påverkas av stormakternas positioner och beteenden, 
vilka ofta dominerar och påverkar den fundamentala utvecklingen inom 
världspolitiken.76 

En stats relativa maktposition är en effekt av dels de maktresurser som 
denna stat har till sitt förfogande (i relation till andra staters), dels systemets 

 

                                                        
74 Ett exempel på en förklaring, ur vilken jag har ansett det varit problematiskt att härleda för-
väntade resultat om de ideologiska målens förekomst, är partiideologi. Utifrån målet om pro-
gramförverkligande skulle man kunna anta att partiers grundideologi(er) får effekt på deras 
ståndpunkter i enskilda sakfrågor. Om förklaringen om partiideologi skulle prövas måste först 
en precisering och operationalisering av begreppet ”partiideologi” göras. Därefter måste en 
empirisk undersökning genomföras, för att fastslå om och hur partiideologin har förändrats över 
tid eller skiljer sig åt mellan partierna. Slutligen måste det på teoretisk väg redogöras för vilken 
effekt som en viss partiideologi, eller en förändring av en partiideologi, kan tänkas få på de 
utrikespolitiska målens förekomst hos de enskilda partierna. Det skulle dock krävas ett alltför 
omfattande metodiskt och empiriskt arbete för att genomföra detta i avhandlingen. 
75 Waltz 1979, s. 88–89, 91–92, 102, 105 och 126; Legro och Moravcsik 1999, s. 13–15; 
Mearsheimer 2001, s. 17–18, 31 och 46; Baumann, Rittberger och Wagner 2001, s. 37–40. 
76 Mathisen 1971, s. 46–49; Waltz 1979, s. 135 och 194–195; Väyrynen 1983, s. 87; Ólafsson 
1998, s. 48 och 56. 
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polaritet.77 Med ”polaritet” avses hur många (makt)poler, d.v.s. stormakter, 
som finns i systemet. Finns det bara en dominerande supermakt i världen, 
som ingen annan stat på allvar kan utmana, brukar strukturen benämnas som 
unipolär. Finns det två maktblock, antingen två supermakter eller två väl 
sammanhållna allianser, är strukturen bipolär. Består världspolitiken däremot 
av tre eller flera ungefärligen jämbördiga stormakter är strukturen multi-
polär.78  

Strukturen i det internationella systemet under 1700- och 1800-talet fram 
till andra världskrigets slut kan beskrivas som multipolär, eftersom det fanns 
en rad stormakter som konkurrerade med varandra om inflytande i världs-
politiken.79 Efter det andra världskriget fram till ca 1990, d.v.s. under det 
kalla kriget, var strukturen bipolär. Två stormakter, USA och Sovjetunionen, 
med dess allierade kom att utgöra två dominerande maktcentra i världs-
politiken.80 Efter det kalla krigets slut kring 1990 har USA av många 
bedömare kommit att betraktas som den enda supermakten i världen, om man 
ser till t.ex. militära och ekonomiska resurser. Strukturen tiden efter 1990 har 
därför enligt dessa bedömare övergått till att vara unipolär.81  

 

                                                        
77 Waltz 1979, s. 97–99 och 134–138; Baumann, Rittberger och Wagner 2001, s. 42. Den 
fortsatta framställningen kommer att fokusera på polariteten i det internationella systemet. Då 
maktresurser berörs kommer de kort att handla om Sveriges, utan att det bygger på någon 
ingående mätning av dem. Anledningen till att en mätning av maktresurserna inte skall göras är 
att det skulle kräva ett omfattande teoretiskt, metodiskt och empiriskt arbete, och därmed kräva 
en arbetsinsats som går utöver ramen för detta avhandlingsprojekt. Dessutom råder det ingen 
enighet inom realismen om hur ”makt” skall mätas, utan olika forskare har kommit med olika 
förslag. T.ex. talar Morgenthau om nio nationella maktfaktorer: geografi, naturresurser, industri-
ell kapacitet, militär kapacitet, befolkning, nationalkaraktär, nationell moral, diplomatins kvali-
tet och regeringens kvalitet (Morgenthau 1960, s. 110–148). Waltz nämner sju maktresurser: 
storlek på befolkning, storlek på territorium, resurstillgångar, ekonomiska resurser, militär 
styrka, politisk stabilitet och kompetens (Waltz 1979, s. 131). Gilpin talar om militära, 
ekonomiska och teknologiska resurser hos staten (Gilpin 1981, s. 13). 
78 Mingst 2004, s. 86–87; Kegley och Wittkopf 2004, s. 541–553; Nye 2007, s. 37. Det kan 
också noteras att exempelvis Waltz endast talar om bipolära och multipolära system (Waltz 
1979, s. 98–99), Mearsheimer om bipolära och multipolära system samt om hegemoner som 
dominerar hela världspolitiken (Mearsheimer 2001, s. 40 och 337), och Gilpin om imperalis-
tiska/hegemoniska system, bipolära system och multipolära maktbalanssystem (Gilpin 1981, s. 
29 och 242). 
79 Waltz 1979, s. 162. 
80 Ibid., s. 144 och 162. 
81 Layne 1993, s. 5; Mastanduno 1997, s. 54–55; Waltz 2000, s. 27; Layne 2006, s. 11–12 och 
29. Även om många forskare menar att vi idag befinner oss i en unipolär världsordning finns det 
dock flera, som menar att vi kanske kommer att få se en annan ordning i framtiden. Enligt dessa 
forskare finns det andra stater/aktörer, t.ex. EU, Kina och Indien, som kommer att bli nya 
militära och ekonomiska stormakter i framtiden. Slår dessa framtidsprognoser in kommer 
unipolariteten inte att råda hur länge som helst, utan att inom några decennier övergå i en 
multipolär världsordning. Se t.ex. Kupchan 2002, s. 70–75; Layne 2006, s. 30 och 34–38. 
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Jag kommer nedan att beskriva hur polariteten i det internationella systemet 
sannolikt har påverkat förekomsten av ideologiska mål i den svenska utrikes-
debatten. En avgränsning har gjorts till bipolär och unipolär struktur, eftersom 
Vietnam- och Irakfrågan har sammanfallit med dessa. Beskrivningen av dessa 
strukturer bygger på faktiska förhållanden i världspolitiken från ca 1945 och 
framåt, eftersom de är de enda bipolära och unipolära strukturer som har 
funnits de senaste seklerna. Den centrala orsaksvariabeln bakom förekomsten 
av ideologiska mål i de olika polariteterna är risken för ett krig mellan stor-
makterna, och därmed det säkerhetsläge som Sverige hamnar i. I en tid av hög 
risk för att Sverige dras in ett stormaktskrig antas säkerhetsmålen vara mer 
framträdande i utrikesdebatten än ideologiska mål, och tvärtom. 

Under den bipolära internationella strukturen, som rådde ca 1945–90, var 
världspolitiken centrerad kring de två supermakterna USA och Sovjet-
unionen. Dessa stater hade i grunden helt olika nationella intressen och 
ideologier, varför det uppstod en grundläggande konflikt mellan dem under 
hela den bipolära eran. Tidvis var spänningarna mycket starka mellan dem, 
och perioden benämns också som det kalla kriget.82 USA och Sovjetunionen 
försökte även maximera sitt inflytande i världspolitiken, vilket gjorde att de 
hela tiden försökte knyta andra stater till sin inflytandesfär. Detta resulterade i 
att Europa delades i två militära-politiska block – det ena knutet till Nato och 
det andra till Warszawapakten.83 Tredje världen drogs också in i maktkampen 
genom att USA och Sovjetunionen upprepade gånger ingrep i enskilda staters 
politik och i regionala konflikter. För Sveriges del inverkade den bipolära 
världsordningen negativt på säkerhetsläget, eftersom det hela tiden fanns en 
mer eller mindre latent risk för ett krig mellan supermakterna. Som en relativt 
liten stat med begränsade maktresurser hamnade Sverige därför i en utsatt 
maktposition.84 

Åren kring 1990 upplöstes den bipolära strukturen i och med att Sovjet-
imperiet föll samman. Den kvarvarande supermakten blev USA. Den grund-
 

                                                        
82 Det kan noteras att det under det kalla kriget fanns en viss variation i graden av spänning 
mellan supermakterna. Perioden ca 1969–79 brukar benämnas som ”détente” (= avspänning). 
Spänningen sjönk då något mellan supermakterna, eftersom de försökte hantera relationerna 
med varandra genom ökat samarbete (via t.ex. förhandlingar och avtal). Det är dock viktigt att 
framhålla att konflikten inte avtog mellan supermakterna under ”déntente”-perioden, eftersom 
det fortfarande fanns en grundläggande rivalitet när det gäller nationella intressen och ideo-
logier. Se Scott 2005, s. 101 
83 Sverige valde att basera sin neutralitetspolitik på militär alliansfrihet, men fick samtidigt ett 
trovärdighetsproblem gentemot Sovjetunionen. Det svenska försvaret utformades utifrån anta-
gandet att det militära hotet mot Sverige kom från Sovjetunionen, och inte från västmakterna. 
Vidare hörde Sverige hemma på västsidan i såväl ideologiskt som ekonomiskt avseende. Den 
avancerade svenska vapenindustrin baserades också i hög grad på tillgång till amerikansk och 
brittisk teknologi. Se Gustavsson 2006, s. 262; Bjereld 2007a, s. 46. 
84 Andrén 1996, s. 68–73; Mingst 2004, s. 39–43; Scott 2005, s. 98–99; Gustavsson 2006, s. 
261–263. 
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läggande blockuppdelning som tidigare hade funnits i världspolitiken mellan 
USA och Sovjetunionen existerade därmed inte längre. Det innebar också att 
uppdelningen av Europa i två block försvann, liksom den maktkamp som 
hade skett på global nivå där stater i tredje världen på olika sätt blev involve-
rade. För Sveriges del medförde upphörandet av det kalla kriget en påtaglig 
förbättring av säkerhetsläget, eftersom risken för ett militärt angrepp nu inte 
längre ansågs finnas kvar.85 

Den hypotes om de ideologiska målens förekomst som jag härleder ur 
ovanstående teoretiska förklaring är följande: 

H1: Om den internationella politiska strukturen går från bipolaritet till 
unipolaritet, så ökar förekomsten av ideologiska mål. 

Orsaken till det förväntade utfallet är att i den bipolära strukturen uppfattades 
säkerhetsläget för Sverige vara sämre än under den unipolära strukturen. 
Hypotesen bygger, som tidigare nämnts, på att säkerhetsmålen får en högre 
förekomst i den nationella utrikesdebatten ifall det omkringläggande världs-
politiska läget uppfattas som hotfullt för det egna landet, jämfört med om det 
uppfattas på det motsatta sättet. 

Det skall framhållas att inga antaganden görs om de ideologiska målens 
förekomst under själva den bipolära strukturen och unipolära strukturen. 
Hypotesen gäller utvecklingen över tid där de två strukturerna jämförs med 
varandra. Det är därför möjligt att de ideologiska målen t.ex. var lägst (eller 
högst) förekommande bland alla utrikespolitiska mål både under den bipolära 
och under den unipolära eran.    

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) 
I och med Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU) år 1995 
deltar vi också i dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). EU 
har därför kommit att bli en ny arena för svensk utrikespolitik, där Sverige 
har möjlighet att påverka andra medlemsstater och agera mer kraftfullt till-
sammans med dem jämfört med det ensamma agerandet. Samtidigt påverkar 
också andra medlemsstater svenskt utrikespolitiskt beslutsfattande. GUSP 
innehåller därför två dimensioner: dels möjlighet att påverka andra EU-
medlemmar, dels påverkan från dessa på Sverige.86 

Men även om EU:s medlemmar har möjlighet att aktivt driva egna stånd-
punkter i förhandlingar med varandra är det ett faktum att den gemensamma 
utrikespolitiken försvårar för medlemsstaterna att föra en ”egen” utrikes-
politik – i stället skall den samordnas med övriga medlemsstaters. Det kan 
 

                                                        
85 Andrén 1996, s. 83 och 119–120; Mingst 2004, s. 49–51; Crockatt 2005, s. 112–113; 
Gustavsson 2006, s. 263 och 265; Bjereld 2007a, s. 44–45. 
86 White 2004, s. 16 och 20; Jørgensen 2004, s. 32–33; Brommesson 2007b, s. 131 och 137. 
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också antas att det är lättare för mer mäktiga medlemsstater (om man t.ex. ser 
på befolkningsmängd, politiskt och ekonomiskt inflytande) att påföra andra 
stater sina ståndpunkter, jämfört med mindre mäktiga stater som t.ex. Sverige. 
Ett tecken på detta är att det svårt att peka på konkreta ståndpunkter som 
Sverige ensamt kunnat göra till hela unionens. I stället handlar det om att 
Sverige tillsammans med andra medlemsstater kunnat påverka utvecklingen i 
en viss riktning.87 Det betyder att förhandlingsmaskineriet inom GUSP 
huvudsakligen leder till att Sverige kompromissar och anpassar sin utrikes-
politik till de övriga medlemsstaternas, snarare än att andra medlemsstater 
främst påverkas av vår utrikespolitik. 

Mitt teoretiska avstamp görs i litteraturen om s.k. europeisering (europea-
nization). Med det avser jag anpassning av nationell utrikespolitik till EU:s 
utrikespolitik.88 Utgångspunkten är att det finns institutionella anpassnings-
mekanismer på EU-nivå inom GUSP, vilka i slutändan leder till en anpass-
ning av de enskilda medlemsländernas utrikespolitik till EU:s. Jag kommer 
inledningsvis att utgå från de generella anpassningsmekanismer, som har 
presenterats av Thomas Risse, Maria G. Cowles och James Caporaso samt 
Tanja A. Börzel. Nedan redogörs först allmänt för dessa mekanismer, och 
sedan fylls de ut med ett specifikt innehåll avseende institutionella meka-
nismer inom GUSP. 

För det första antas det finnas formella institutioner på EU-nivån. Det 
som mer specifikt åsyftas är det gällande EU-fördraget, vilket innehåller en 
rad olika regler som kan betraktas som bindande för de enskilda medlems-
staterna. Dessa regler kan därmed antas starkt påverka medlemsstaternas 
ageranden. För det andra antas det också finnas informella institutioner inom 
EU-samarbetet som normer och arbetskultur. Dessa antas mer implicit styra 
hur samarbetet sker, och vad som räknas som godtagbart beteende från 
medlemsstaternas sida. Särskilt normer som betonar konsensus, enighet och 
samarbetsvilja antas utöva ett särskilt starkt anpassningstryck. Dessa formella 
och informella institutioner antas sedan leda till en slags socialisationsprocess 
eller lärandeprocess hos politiker och tjänstemän från medlemsstaterna. I 
denna process införlivar de reglerna och normerna i sitt tänkesätt. Effekten av 
detta antas till slut bli att medlemsstaterna anpassar nationell politik till den 
som beslutas (eller väntas beslutas) inom EU.89 
 

                                                        
87 Wong 2005, s. 150; Brommesson 2007b, s. 137–138; Bjereld 2007a, s. 45. 
88 Termen ”europeisering” har emellertid givits en rad andra betydelser, t.ex. anpassning av 
nationella institutioner och beslutsprocesser, kulturell diffussion och identitetskonstruktion, 
modernisering, nationell projektion, utveckling av institutioner på EU-nivå och utjämning av 
beslutsfattandet, förstärkning av framför allt småstaters inflytande (empowerment) och 
förändring av yttre gränser och export av politisk organisering till andra stater utanför EU. För 
min definition, liksom de alternativa, se Olsen 2002, s. 923–924; Featherstone 2003, s. 5–12; 
Jørgensen 2004, s. 48–50; Wong 2005, s. 135–140. 
89 Risse, Cowles och Caporaso 2001, s. 6–10; Börzel 2005, s. 54–58. 
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Vilka institutionella mekanismer finns det då inom GUSP-samarbetet som 
skulle förklara nationell anpassning? För det första går det att peka på flera 
passager inom det gällande EU-fördraget (Maastrichtfördraget) från 1993, 
d.v.s. det formella regelverket. I fördraget sägs att EU:s medlemsstater skall 
fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, som 
omfattar alla områden inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Framför allt tre 
medel framhålls för att förverkliga detta: gemensamma strategier, gemen-
samma åtgärder och gemensamma ståndpunkter.90 I flera artiklar signaleras 
också tydliga krav på anpassning och koordinering från medlemsstaternas 
sida.91 

För det andra finns det empiriska belägg för att det finns en norm/praxis 
om att medlemsstaterna bör uppnå konsensus i sina diskussioner och beslut i 
GUSP-frågor. Tjänstemän på EU-nivå brukar framhålla att på grund av att 
alla har vetorätt finns det en praxis om att få med alla och tänka i termer av 
konsensus. Denna konsensusnorm är emellertid inte ny, utan fanns med redan 
i det äldre utrikessamarbetet Europeiska Politiska Samarbetet (EPS), som 
förekom innan nuvarande GUSP kom till i och med Maastrichtfördraget 
1993.92 

För att EU skall kunna agera gemensamt, och när det gäller GUSP 
gemensamt i frågor som rör unionens externa relationer, måste medlems-
staternas olika positioner i möjligaste mån samordnas och koordineras. De 
ovanstående anpassningsmekanismerna leder fram till förhandlingsprocesser 
inom GUSP där detta sker bland medlemsstaterna. Samordningen och koordi-
neringen sker bl.a. inför de möten som ministerrådet löpande håller, liksom 
inför Europeiska rådets möten. Särskilt de regeringskonferenser som anordnas 
i samband med förändring av de fördrag som styr EU-samarbetet kräver om-
fattande koordinering av medlemsländernas olika positioner. Det kan också 
framhållas att ordförandelandet i EU har ett viktigt ansvar för att samordna 
unionens politik i olika frågor.93 

 

                                                        
90 EU-fördraget, Avd. V, Art. 11:1 och 12.  
91 Ibid., Avd. V, se t.ex. Art. 11:2, 14:3 och 15–16. 
92 Smith 2000, s. 616; Tonra 2001, s. 261; Smith 2004, s. 123 och 250. Det kan för övrigt 
framhållas att normer om konsensus inte bara utmärker det utrikespolitiska området inom EU, 
utan även beslutsfattandet inom EU-samarbetet generellt (se Peterson och Bomberg 1999, s. 58; 
Laffan 2001, s. 716). 
93 Kassim 2001, s. 10–11; Ekengren och Sundelius 2004, s. 113 och 116. 
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Koordinering och nationell anpassning av Sveriges utrikespolitik inom ramen 
för GUSP leder fram till följande hypotes för regeringspartier94: 

H2: Om Sverige går från icke-medlemskap i EU/GUSP till medlemskap, 
så minskar förekomsten av ideologiska mål. 

Ett viktigt argument bakom denna hypotes är att en medlemsstats regering 
antas vara försiktig med att lansera ståndpunkter i den inhemska utrikes-
debatten som sedan kanske måste kompromissas bort i EU, och som dess-
utom kan försvåra skapandet av konsensus i EU. Då ideologiska mål inne-
håller värderingar och ofta kritik av något slag, som kan komma att ogillas av 
andra EU-länder, torde de därför få mindre genomslagskraft i utrikesdebatten 
jämfört med om landet inte hade varit med i EU/GUSP.95 

Det skall framhållas att inga antaganden görs om de ideologiska målens 
förekomst under själva EU-medlemskapet och tiden före detta. Hypotesen 
gäller utvecklingen över tid där de två tidsperioderna jämförs med varandra. 
Det är därför möjligt att de ideologiska målen t.ex. kan ha varit lägst (eller 
högst) förekommande bland alla utrikespolitiska mål både före och under EU-
medlemskapet.  

Partiernas roll i det nationella partisystemet 
Tanken bakom denna orsaksvariabel är att beroende på vilken roll som ett 
parti har i det nationella partisystemet (regeringsparti eller oppositionsparti) 
påverkas det av olika institutionella bindningar. Dessa antas kunna påverka 
vilket genomslag som de ideologiska målen får hos partierna i den offentliga 
utrikesdebatten. Följaktligen bör en åtskillnad göras mellan regeringspartier 
och oppositionspartier.  

Jag har valt att lyfta fram två mekanismer, som jag menar är viktiga till 
varför vi kan förvänta oss att det ideologiska målet får olika genomslagskraft 
 

                                                        
94 Jag utgår från att det endast är regeringspartier som påverkas av deltagandet i GUSP, och inte 
oppositionspartierna. Skälet till detta är att det är tjänstemän och politiker från partier i 
regeringsställning som deltar i förhandlingarna och beslutsfattandet på EU-nivå, och som är 
ansvariga för den politik som förs fram i Bryssel liksom för den politik som blir resultatet av 
förhandlingarna i Bryssel. Politiker från ett oppositionsparti i ett EU-land har däremot sin roll på 
EU-nivån främst i Europaparlamentets partigrupper och de transnationella partigrupperna, där 
EU-parlamentet huvudsakligen har en rådgivande funktion inom GUSP. Oppositionspartier kan 
inte heller på samma som ett regeringsparti ställas till ansvar i det egna landet för den förda 
politiken i EU. Se Vonhoonacker 2005, s. 83 och 85; Ladrech 2006, s. 492. 
95 Det kan noteras att EU-fördraget slår fast att ett av målen för den gemensamma utrikes-
politiken är att skydda unionens ”gemensamma värden” (EU-fördraget, Avd. V, Art. 11:1). 
Dessa är bl.a. frihet, säkerhet, rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter (EU-fördraget, Avd. 
I, Art. 2 och 6:1). Jag tror emellertid inte att dessa fastslagna värden får någon större effekt i 
medlemsstaternas nationella utrikesdebatter. Värdena torde mer tjäna som minimikrav på de 
befintliga medlemsländerna, och på de stater som aspirerar på att bli EU-medlemmar. 
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hos regeringspartier och oppositionspartier. Den ena mekanismen fokuserar 
på responsitivitet och ansvarsutkrävande. Den andra mekanismen anknyter till 
litteraturen om tvånivå-spel, och att nationella förhandlares handlingsutrym-
me begränsas av förhandlingar med aktörer både på den nationella och inter-
nationella nivån. Dessa mekanismer utvecklas nedan. 

Mekanism I: regeringsparti, responsitivitet och politiskt ansvarsutkrävan-
de. Institutionella faktorer på det inrikespolitiska planet antas påverka 
regeringspartier och oppositionspartier på olika sätt. Utgångspunkten är att 
beslutsprocessen hos ett regeringsparti i en representativ demokrati präglas av 
responsitivitet (responsiveness) och ansvarsutkrävande (accountability). Med 
responsitivitet menas att det finns en känslighet hos ett parti i regerings-
ställning för väljarnas preferenser. Med ansvarsutkrävande avses att väljarna 
kan utkräva ansvar av regeringspartiet i allmänna val för den förda politiken 
under mandatperioden.96  

Om detta transformeras till utrikespolitikens område kan följande resone-
mang utmejslas. Responsitiviteten antas inom utrikespolitiken inte nödvän-
digtvis innebära att väljarnas åsikter får stort inflytande på regeringens 
utrikespolitik, men åtminstone att regeringspartiet känner ett krav från väljar-
na att föra en utrikespolitik som gynnar det egna landet. Det finns därmed ett 
tryck på ett regeringsparti att leverera och åstadkomma resultat. Samtidigt kan 
ett regeringsparti också ställas till ansvar inför väljarna i ett kommande val 
och röstas bort, ifall en majoritet av väljarna inte har förtroende för regering-
ens utrikespolitik. För ett regeringsparti blir det därför viktigt att tillgodose 
landets säkerhetsmässiga och ekonomiska intressen, och det är inte alltid som 
detta är förenligt med att starkt driva ställningstaganden som är uttryck för 
ideologiska mål. Ett oppositionsparti råkar däremot inte lika lätt ut för denna 
målkonflikt. 

Idén om att öppna politiska system med ansvarsutkrävande sätter restrik-
tioner för vilken utrikespolitik som i praktiken kan föras återfinns också i den 
utrikespolitiska litteraturen, även om det i denna också påpekas att det inte 
alltid förekommer livlig opposition mot demokratiska regeringar och att 
opposition ibland också förekommer i icke-demokratier.97 Att möjligheter till 
demokratiskt ansvarsutkrävande sätter restriktioner för utrikesledningens ut-
rikespolitik är också en av de framförda förklaringarna till varför krig mellan 
demokratiska stater inte förekommer eller är mycket sällsynta.98 

Nu kan det invändas att utrikesfrågorna inte är särskilt framträdande i 
valrörelserna, och att ett regeringsparti därför sällan tänker på att den förda 

 

                                                        
96 Müller 2000, s. 311–312; Keman 2006, s. 160 och 170; Lewin 2007, s. 3–4. 
97 Se t.ex. Hagan 1987, s. 341–343; Hagan 1994, s. 156. 
98 Se t.ex. Maoz och Russett 1993, s. 626; Owen 1994, s. 89 och 99; Chan 1997, s. 77; Bueno de 
Mesquita, Smith, Siverson och Morrow 2003, s. 224–226. 
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utrikespolitiken kan komma att ingå i väljarnas ansvarsutkrävande.99 Denna 
invändning bygger dock på antagandet att landets regering lyckas tillgodose 
landets säkerhetsmässiga och ekonomiska intressen på ett tillfredställande 
sätt. Misslyckas utrikesledningen däremot med detta kan det få mycket 
negativa konsekvenser för landets befolkning och därmed riskerar regeringen 
att bli ”straffad” av väljarna i kommande val. 

Mekanism II: regeringsparti och förhandlingar/kompromisser. Utrikes-
ledningen inom regeringspartiet antas interagera med aktörer på både den 
nationella och internationella arenan, och dessa aktörer antas begränsa 
utrikesledningens handlingsutrymme i internationella förhandlingar. Denna 
tankegång bygger på Robert Putnams teori om tvånivå-spel. Enligt Putnam 
finns det intressegrupper inom landet som utövar påtryckningar mot regering-
en för att just deras åsikter skall bli företrädda i internationella förhandlingar, 
och regeringen söker utöka sin maktbas genom att söka stöd hos dessa 
grupper. Samtidigt måste regeringens förhandlare också agera taktiskt i de 
internationella förhandlingarna för att få maximal utdelning, vilket dock 
begränsas av de preferenser och önskemål som de andra parterna i förhand-
lingarna har.100  

Jag menar att Putnams teori säger något väsentligt om de begränsningar 
och restriktioner som finns på ett lands utrikesledning, både på den nationella 
och internationella nivån. Ett parti i regeringsställning måste således för-
handla och kompromissa med olika aktörer inom det egna landet och i det 
forum där den internationella förhandlingen sker, vilket ett oppositionsparti 
inte behöver göra. Förhandlingar och kompromisser kan därför leda till att ett 
regeringsparti, till skillnad från ett oppositionsparti, måste föra en mer prag-
matisk hållning i utrikesfrågor och inte alltid kan göra ställningstaganden som 
skall främja ideologiska mål. Det kan därför lättare uppstå målkonflikter för 
ett regeringsparti, eftersom det också måste ta hänsyn till landets säker-
hetsintressen och ekonomiska intressen och där en alltför stark betoning på 
ideologiska mål i relationer med andra stater kan riskera att skada dessa 
intressen. 

Sammanfattningsvis kan följande hypotes formuleras utifrån ovanstående 
teoretiska förklaring: 

H3: Om ett parti är ett regeringsparti, så uttrycker det ideologiska mål i 
mindre utsträckning jämfört med om det är ett oppositionsparti. 

 

                                                        
99 I 2002 års riksdagsval uppgav exempelvis 5% av väljarna EU/EMU som det viktigaste skälet 
för deras partival, och endast 2% fred/internationellt/försvar. Se Holmberg och Oscarsson 2004, 
s. 123. 
100 Putnam 1988, s. 434, 442–448 och 450–452. Putnams teori om tvånivå-spel kan ses som en 
mer generell teori än de tidigare resonemangen om anpassning och koordinering inom 
EU/GUSP. 
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Specificering av förväntade empiriska utfall 
Ur ovanstående teoretiska förklaringar härleddes tre hypoteser om vilket 
allmänt utfall vi bör kunna förvänta oss om de ideologiska målens förekomst. 
En specificering skall nu göras av vilket empiriskt utfall vi mer konkret kan 
förvänta oss hos de olika partierna. Det är alltså två grundfenomen som 
hypoteserna skall förklara. Det ena är förändring hos de enskilda partierna 
över tid (kapitel 4–7). För detta skall förväntade utfall härledas ur hypoteser-
na om polaritet (H1) och GUSP (H2). 

Det andra grundfenomenet är skillnader mellan partierna i varje utrikes-
fråga och över tiden (kapitel 8). Skillnader mellan partierna i varje utrikes-
fråga återfinns i hypotesen om partiernas roll i det nationella partisystemet 
(H3). Skillnader mellan partierna över tid framkommer om vi jämför förvän-
tade utfallen i hypoteserna om polaritet (H1) och GUSP (H2). 

Om vi börjar med förväntade utfall avseende förändring över tid hos 
enskilda partier bör en åtskillnad göras mellan oppositionsparter och rege-
ringspartier. Som tidigare har angetts avser hypotesen om GUSP (H2) endast 
regeringspartier och inte oppositionspartierna.101 Det innebär att för opposi-
tionspartierna antas endast hypotesen om polaritet (H1) få effekt på de 
ideologiska målens förekomst. Utifrån denna antogs att de ideologiska målens 
förekomst var lägre under den bipolära tidsperioden (ca 1945–90) jämfört 
med under den unipolära (ca 1990–). Det förväntade empiriska utfall som kan 
formuleras för oppositionspartierna är därför följande: 

H1: ökning + H2: ingen påverkan → ökning över tid av de ideologiska 
målens förekomst hos oppositionspartier. 

För regeringspartier antogs både hypotesen om polaritet (H1) och GUSP (H2) 
få effekt. Utifrån hypotesen om polaritet borde vi kunna förvänta oss att de 
ideologiska målens förekomst har ökat över tid. Men utifrån hypotesen om 
GUSP borde vi kunna förvänta oss att dessa mål har minskat i förekomst över 
tid. Ett förhållningssätt är att anta att det i någon av hypoteserna finns starkare 
bakomliggande drivkrafter än i den andra, och att den sammanlagda effekten 
borde bli att de ideologiska målens förekomst har ökat eller minskat över 
tiden. Detta förhållningssätt måste dock underbyggas med en utvecklad 
argumentation. Jag kommer därför, för att förenkla det hela, att anta att de två 
drivkrafterna tar ut varandra. Det förväntade utfallet för regeringspartier kan 
följaktligen formuleras som: 

H1: ökning + H2: minskning → ingen förändring över tid av de ideolo-
giska målens förekomst hos regeringspartier. 

 

                                                        
101 Se not 94 för en motivering till varför hypotesen endast gäller för regeringspartier. 
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Om vi sedan går över till förväntade skillnader mellan partierna gäller frågan 
först skillnader i varje utrikesfråga. I hypotesen om partiernas roll i det 
nationella partisystemet (H3) antogs att de ideologiska målens förekomst 
borde vara lägre för regeringspartier jämfört med för oppositionspartier. Det 
förväntade utfallet i varje utrikesfråga är alltså: 

H3 → de ideologiska målens förekomst var i varje utrikesfråga lägre hos 
regeringspartierna jämfört med hos oppositionspartierna. 

När det gäller förväntade skillnader mellan partierna över tid framkommer de 
om vi slår ihop de förväntade utfallen i H1 och H2. Vi får då följande 
skillnader mellan oppositionspartierna och regeringspartierna: 

H1: ökning hos alla partier + H2: minskning hos regeringspartier och 
ingen påverkan på oppositionspartier → de ideologiska målens förekomst 
ökade över tid hos oppositionspartierna medan den var oförändrad över 
tid hos regeringspartier. 

Ovanstående förväntade utfall kan också åskådliggöras i nedanstående 
figurer. I figur 2.2 visas utvecklingen över tid hos partierna. Där kan man 
utläsa förväntat utfall hos varje enskilt parti, samtidigt som skillnaderna 
mellan partierna också framträder. Figur 2.3 visar skillnader mellan partierna 
i varje utrikesfråga. 

Figur 2.2:  Förväntade utfall av de ideologiska målens förekomst hos partierna 
över tid. 

 Regeringsparti Oppositionsparti 

H1: Polaritet Ökning Ökning 

H2: GUSP Minskning Ingen påverkan 

  
 
 

Oförändrat 

 
 
 

Ökning 

Figur 2.3:  Förväntade skillnader mellan partierna i de ideologiska målens 
förekomst i varje utrikesfråga. 

 Regeringsparti Oppositionsparti 

H3: Partiernas roll i partisystemet Lägre förekomst Högre förekomst 
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KAPITEL 3 

Metod och material 

3.1 Inledning 
Syftet med metodkapitlet är att påvisa vilka metodiska överväganden som har 
gjorts, för att avhandlingens forskningsfrågor skall kunna besvaras empiriskt. 
Kapitlets första avsnitt behandlar forskningsdesignen, d.v.s. viktiga aspekter 
av hur den empiriska undersökningen har lagts upp i grunden, där valen av 
fall står i centrum. Framför allt diskuteras två saker: valen av riksdagsparti-
erna vänsterpartiet, socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna, samt 
valen av de utrikespolitiska sakfrågorna Vietnamfrågan och Irakfrågan. Det 
andra avsnittet i kapitlet innefattar en redogörelse för vilka källkritiska 
kriterier som har legat till grund för valet av empiriskt material, och vilket 
material som har insamlats på de tre arenor som empirin omfattar (d.v.s. den 
interna partiarenan, parlamentariska arenan och offentliga arenan). Det tredje 
och sista avsnittet i metodkapitlet handlar om hur materialet har tolkats och 
hur slutsatser har dragits ur det. 

3.2 Forskningsdesign  
3.2.1 Övergripande upplysningar 
De fall som har studerats är vänsterpartiets, socialdemokraternas, folkpartiets 
och moderaternas deltagande i de utrikespolitiska debatterna i Vietnamfrågan 
och Irakfrågan. Fallen i avhandlingen består alltså inte av riksdagspartierna 
eller de utrikespolitiska sakfrågorna isolerade från varandra, utan av dessa 
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tillsammans.102 Totalt har därmed åtta fall studerats. En mer utförlig motive-
ring till valen av dessa fall följer i avsnitten 3.2.2 och 3.2.3. 

En vanlig fråga när de empiriska fallen i en studie anges är vad dessa är 
”fall av”? Med andra ord: Vilken är den teoretiska populationen av fallen? 
Tanken är att om en forskare inte fullständigt vill avsäga sig alla anspråk på 
att kunna dra lärdomar av de studerade fallen, och inte helt vill avstå från 
teorianknytning, måste de empiriska fallen vara en del av något större.103 I 
denna avhandling är det rimligt att hävda att de empiriska fallen är fall av 
politiska partiers deltagande i debatter om utrikespolitiska sakfrågor (utrikes-
politiska debatter). 

Den grundläggande forskningsdesignen i avhandlingen har utgjorts av 
fallstudier. Det skall tilläggas att fallen till stora delar har studerats utifrån ett 
jämförande perspektiv.104 Det handlar dels om jämförelser inom varje parti 
över tiden (där resultaten i Vietnamfrågan har jämförts med dem i Irak-
frågan), dels om jämförelser mellan partierna i Vietnamfrågan respektive 
Irakfrågan och mellan partierna avseende utvecklingen över tid. 

En viktig metodfråga är hur de studerade fallen förhåller sig till teori-
anknytningen och till andra tänkbara empiriska fall. Här kan man tänka sig 
två huvudalternativ. Det ena är att man väljer fall som är värdefulla i sig att 
studera. Fallen står i förgrunden och begrepp, analysscheman och kausala 
teorier används för att beskriva och förklara företeelser i dessa fall. Det finns 
inte heller några uttalade ambitioner att generalisera resultaten till en större 
population bortom de undersökta fallen. Det andra alternativet är att fallen är 
valda så att man skall kunna generalisera till en större population eller uttala 
sig om en kausal teori ifall ansatsen också är teoriprövande. Vid teoripröv-
ningen är det då teorin som står i fokus. Studiet av själva fallen i sig blir 
 

                                                        
102 Det finns emellertid ingen enighet i litteraturen om hur ett ”fall” (case) skall definieras. Den 
avgränsning som har gjorts av fallen i denna avhandling bygger på att de inte är synonyma med 
partierna. Hade en sådan avgränsning gjorts hade utrikesfrågorna varit tvungna att betraktas som 
”observationer”. För en uppfattning som ansluter till den som gjorts i avhandlingen, se t.ex. 
Lijphart 1975, s. 160. För en avvikande uppfattning där fall är synonyma med rumsliga entiteter 
som t.ex. stater, kommuner, partier och organisationer, se t.ex. Gerring 2004, s. 342; Gerring 
2007, s. 19–21. 
103 George och Bennett 2005, s. 18, 69 och 83; Gerring 2007, s. 79–84; Teorell och Svensson 
2007, s. 47 och 237. 
104 Jan Teorell och Torsten Svensson kontrasterar ”jämförande fallstudier” med ”enstaka 
fallstudier”, där det senare innebär att man beskriver t.ex. beslutsprocesser eller händelseförlopp 
i detalj men utan att jämföra dem med varandra. Se Teorell och Svensson 2007, s. 82–83. 
Gränsen mellan jämförande fallstudier och det som i metodlitteraturen går under benämningen 
”komparativ metod” är för övrigt mycket flytande, och jag skall inte göra några försök att 
upprätta någon gränslinje. Det kan dock noteras att Arend Lijphart menar att fallstudier inom ett 
jämförande perspektiv skall skiljas från den komparativa metoden. Den senare innebär, enligt 
Lijphart, att forskaren oftast vill testa hypoteser och dra generella slutsatser, och därför väljer 
fall för att maximera variationen på de oberoende variablerna och i största möjliga utsträckning 
kontrollera för alternativa förklaringar. Se Lijphart 1975, s. 159–160 och 164. 
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därför av sekundärt intresse, eftersom fallen endast är instrument för att 
avgöra teorins bärkraft.105 

Utgångspunkten för denna avhandling har varit det första av de ovanstå-
ende huvudalternativen. Partiernas ideologiska mål i Vietnam- och Irakfrågan 
har inte studerats för att kunna generalisera mer allmänt till svensk utrikes-
debatt under efterkrigstiden. Då hade fler och andra utrikesfrågor behövt 
inkluderas. Fallen har valts därför att jag vill studera utrikesfrågor som har 
vållat en intensiv debatt mellan partierna och där vi kan förvänta oss att ideo-
logiska mål har varit viktiga. Det är därmed fallen som har stått i centrum och 
som skall beskrivas och förklaras. Visserligen används tre förklaringar för att 
formulera hypoteser om förväntade empiriska resultat, men dessa förklaringar 
skall inte prövas i sig utan används för att förklara de ideologiska målens 
förekomst i just Vietnamfrågan och Irakfrågan.106 Jag återkommer i avhand-
lingens slutkapitel med reflexioner kring frågan om resultatens generaliser-
barhet. 

3.2.2 Val av fall I: de fyra riksdagspartierna 
Ett krav på valet av partier har varit att partierna skall ha haft representation i 
riksdagen under både Vietnamfrågan och Irakfrågan. Ett andra krav har varit 
att det skall inkluderas både regeringspartier och oppositionspartier i de olika 
utrikesfrågorna, för att möjliggöra en variation på förklaringsfaktorn om 
partiernas roll i det nationella partisystemet.  

Ovanstående krav innebär att vänsterpartiet, socialdemokraterna, center-
partiet, folkpartiet och moderaterna är lämpliga partier att studera. Miljö-
partiet och kristdemokraterna hade inte mandat i riksdagen under Vietnam-
frågan, varför de valdes bort.107 Det har emellertid av arbetsmässiga skäl inte 
funnits utrymme att studera fem partier, och därför valde jag också bort 
centerpartiet. Skälet till att centerpartiet inte har medtagits är att vi skulle 
kunna förvänta oss att det partiet inte har skapat lika mycket debatt i 
Vietnam- och Irakfrågan genom att kritisera den socialdemokratiska rege-
ringen, jämfört med folkpartiet och moderaterna. Orsaken till det är att 

 

                                                        
105 Lijphart 1971, s. 691; Stake 2005, s. 445; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 
2007, s. 42–43. 
106 Fallstudier där teori används på detta sätt går under olika benämningar i litteraturen. 
Exempelvis talar Lijphart om ”interpretative case studies” (Lijphart 1971, s. 692) och Eckstein, 
liksom George och Bennett, om ”disciplined configurative case studies” (Eckstein 1975, s. 99–
100; George och Bennett 2005, s. 75). 
107 Kristdemokraterna fick riksdagsrepresentation först år 1991, med undantag för perioden 
1985–88 då partiet fick ett riksdagsmandat utifrån en valsamverkan med centerpartiet. Miljö-
partiet fick mandat i riksdagen först år 1988, med undantag för perioden 1991–94 då partiet 
förlorade alla mandat i riksdagen. Se SCB 2007, s. 36. 
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centerpartiet delvis har haft en närmare relation till socialdemokraterna under 
efterkrigstiden än folkpartiet och moderaterna.108  

Valet av riksdagspartier har inte styrts av ambitionen att studera kopp-
lingen mellan ideologiska mål och grundideologi(er). Som tidigare har på-
pekats avser jag inte att göra någon ingående empirisk undersökning av hur 
nära partiernas ideologiska mål i Vietnam- och Irakfrågan ligger deras grund-
ideologi(er). Däremot är jag medveten om att en sådan koppling kan finnas, 
och jag kommer också att resonera kring detta när de empiriska resultaten 
skall förklaras. 

Det bör påpekas att det endast är socialdemokraterna som är regerings-
partier i avhandlingen. Den optimala forskningsdesignen hade varit att även 
studera borgerliga partier som regeringspartier, för att se om de ideologiska 
målens förekomst är lägre hos alla regeringspartier oavsett partitillhörighet. 
Nu har valen av Vietnam- och Irakfrågan gjort att det inte har varit möjligt 
med denna design. Frågan om det verkligen är rollen i partisystemet som 
påverkar de ideologiska målens förekomst uppkommer dock först om de 
ideologiska målens förekomst är lägre för socialdemokraterna än för de bor-
gerliga partierna i både Vietnam- och Irakfrågan. Om resultaten skulle visa 
detta kommer jag att diskutera om man kan hitta belägg i det empiriska 
materialet som tyder på att det är själva regeringsställningen som har orsakat 
utfallet, t.ex. att man talar om ansvar inför väljarna, att man måste kompro-
missa, att man måste ta hänsyn till andra länder, etc. 

3.2.3 Val av fall II: de två utrikespolitiska sakfrågorna 
När det gäller Vietnamfrågan och Irakfrågan görs först en närmare precisering 
av begreppet ”utrikespolitisk sakfråga”. Därefter följer en kortare beskrivning 
av dessa två utrikesfrågor innan jag motiverar val av fall. Slutligen anges hur 
dessa frågor har avgränsats och preciserats tidsmässigt och innehållsligt. 

Precisering av ”utrikespolitisk sakfråga” 
En utrikespolitisk sakfråga har i avhandlingen definierats som en händelse 
eller process bortom en stats territorium, som aktualiserar frågan om vilka 
handlingsalternativ som statens regering eller andra aktörer i världspolitiken 
bör vidta för att hantera eller förhålla sig till denna händelse/process. Jag 
kommer nedan att redogöra för hur denna definition har kopplats till littera-
turen på området. 

 

                                                        
108 Argument för detta är att centerpartiet ingick i en koalitionsregering med socialdemokraterna 
1951–57, och hade en delvis formaliserad samverkan med socialdemokraterna under 1990-talets 
andra hälft om bl.a. den ekonomiska politiken. Se Hadenius 2003, s. 220–221 och 297–298; 
Möller 2004, s. 151 och 163; Möller 2007, s. 270. 
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Termen ”utrikespolitisk sakfråga” har bestämts i två steg: först genom en 
bestämning av begreppet sakfråga, och sedan genom en bestämning av 
begreppet utrikespolitik. Med ”sakfråga” åsyftas en händelse eller process 
som innehåller ett problem eller en grundläggande fråga som kräver en 
lösning/ett svar. En sakfråga förutsätter inte nödvändigtvis en uttrycklig kon-
flikt mellan partierna, men däremot att partierna tar ställning för ett visst/vissa 
handlingsalternativ. Sedan kan partierna göra i princip samma ställnings-
taganden, och då uteblir konflikten mellan dem.109  

När det gäller begreppet ”utrikespolitik” är det begreppet, som flera 
forskare observerat, notoriskt svårdefinierat och har inte utretts och precise-
rats särskilt ofta i litteraturen.110 Två nedslag i nyare handbokslitteratur på 
området ger emellertid följande definitioner. I The Oxford Companion to the 
Politics of the World från år 2001 menar Christopher Hill att utrikespolitik 
kan karaktäriseras som ”[…] the sum of official external relations conducted 
by an independent actor (usually a state) in international relations”.111 Walter 
Carlsnaes presenterar i Handbook of International Relations från år 2002 en 
mer utförlig definition på utrikespolitik:  

”[…] foreign policies consist of those actions which, expressed in the form 
of explicitly stated goals, commitments and/or directives, and pursued by 
governmental representatives acting on behalf of their sovereign communi-
ties, are directed toward objectives, conditions and actors – both govern-
mental and non-governmental – which they want to affect and which lie 
beyond their territorial legitimacy”.112 

Två centrala komponenter som finns i båda definitionerna är att utrikespolitik 
förs av regeringen och är riktat mot aktörer eller andra fenomen bortom den 
egna statens territorium. Jag ansluter mig till dessa definitioner av utrikespoli-
tik.  

Två avslutande kommentarer skall göras angående definitionen av 
utrikespolitik. Den första är att en konsekvens för denna avhandling blir att 
oppositionspartier per definition inte kan föra utrikespolitik, eftersom de inte 
sitter i regeringen. Däremot kan (som tidigare nämnts) ett oppositionsparti ha 

 

                                                        
109 Sören Holmberg menar att det i en politisk sakfråga skall finnas en fråga/ett problem som 
kräver olika handlingsalternativ, och att det också skall finnas en uttrycklig konflikt mellan 
olika aktörer i sakfrågan (Holmberg 1974, s. 28–29). Mikael Gilljam har däremot en vidare 
definition där en sakfråga är ”innehållet i politiken”, och han menar också att en sakfråga inte 
behöver förutsätta en uttrycklig konflikt mellan olika aktörer (Gilljam 1988, s. 13). Jag har valt 
att bygga vidare på Holmbergs precisare definition, men ansluta mig till Gilljam när det gäller 
uppfattningen att en sakfråga inte behöver förutsätta en manifest konflikt. 
110 Hermann 1978, s. 25; Goldmann 1988, s. 7; Hill 2003, s. 3 och 308 (not 3). 
111 Hill 2001. 
112 Carlsnaes 2002, s. 335.  
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synpunkter i själva utrikesfrågan, den utrikespolitik som regeringen/rege-
ringspartiet för eller på andra oppositionspartiers politik i utrikesfrågan. De 
kan också naturligtvis delta i utrikespolitiska debatter. Den andra kommen-
taren är att det i dagens alltmer globaliserade och sammanflätade värld, och i 
synnerhet i och med EU-medlemskapet, inte alltid är lätt att dra en tydlig 
gräns mellan inrikespolitiska och utrikespolitiska sakfrågor.113 Både Vietnam- 
och Irakfrågan innehåller dock enligt min mening händelser och processer 
som tydligt ligger bortom den svenska statens territorium, och bör därför 
kunna betraktas som utrikespolitiska sakfrågor.  

Beskrivning av Vietnam- och Irakfrågan 
Vietnamfrågan handlade om konflikten mellan Nord- och Sydvietnam, där 
USA under andra hälften av 1960-talet och i början av 1970-talet gick in med 
stora militära resurser på Sydvietnams sida. Konflikten hade sitt ursprung i 
tidig efterkrigstid. I Vietnam pågick 1946–54 ett inbördeskrig mellan före 
detta kolonialmakten Frankrike och befrielserörelsen under Ho Chi Minhs 
ledning. Frankrike blev tvunget att lämna Vietnam 1954 och samma år hölls 
en konferens i Genève om Vietnams framtid. Konferensen beslutade att Viet-
nam tillfälligt skulle indelas i två stater. I norr erkändes Ho Chi Minhs 
kommunistiska styre och i söder skulle en fransktillsatt regering styra. Tanken 
var att allmänna val skulle hållas i hela landet 1956 med sikte på återförening. 
Några val genomfördes dock aldrig. I stället konsoliderade Ho Chi Minh sin 
ställning i norr med hårda metoder. I söder tog den antikommunistiske Ngo 
Dinh Diem makten i mitten på 1950-talet med USA:s stöd och ett repressivt 
styre tog form. Diems styre blev impopulärt bland den inhemska befolkning-
en, samtidigt som kommunistregimen i norr började öka trycket på Diems 
regim.114 

USA började se farhågor med det ökade kommunistiska trycket mot 
Sydvietnam, och beslutade att skicka militära rådgivare till Diems regim. 
1960 bildades också den Nationella befrielsefronten (FNL) i Sydvietnam med 
målet att störta Diem. FNL blev snart kommunistiskt dominerat och bedrev 
genom sin gerillaarmé allt aggressivare attacker på regimen i Sydvietnam. 
USA:s militära rådgivare ökade snabbt i antal och var i början av 1960-talet 
uppe i över 10 000 stycken. Diem mördades 1963, men FNL fortsatte med 
Nordvietnams stöd att överta allt större territorier i Sydvietnam.115 

Utvecklingen i Vietnam var i början av 1960-talet problematisk med en 
eskalerande konfliktnivå mellan Syd- och Nordvietnam. För att stå emot 
 

                                                        
113 Se t.ex. Goldmann 1989, s. 103–104; Kaarbo, Lantis och Beasley 2002, s. 3; Brommesson 
och Ekengren 2007, s. 21–22. 
114 Herring 2002, s. 8, 33–49, 55–62 och 76–82; Hook och Spanier 2007, s. 111–115. 
115 Herring 2002, s. 82–87, 104, 125–126 och 131–134; Hook och Spanier 2007, s. 119 och 121. 
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trycket från Nordvietnam gick USA in 1965 med stort militärt stöd på 
Sydvietnams sida. Stora militära styrkor sattes in och omfattande bombningar 
skedde mot nordvietnamesiska mål. Som mest var USA:s totala militära 
personal i Vietnam uppe i över 500 000 personer åren 1968/69. Även grann-
länderna Laos och Kambodja drogs in i kriget 1970/71 när USA invaderade 
dessa länder, för att eliminera FNL. I januari 1973 slöts ett avtal om vapen-
vila, varefter USA successivt lämnade Vietnam militärt. 1974/75 inleddes 
emellertid en stor offensiv från Nordvietnam, vilket resulterade i att Sydviet-
nam intogs av Nordvietnam i april 1975.116 

Irakfrågan handlar om det USA-ledda militära anfallet mot Irak i mars 
2003. Regimen i Irak påstods av den amerikanska regeringen inneha massför-
störelsevapen och samverka med terroristnätverket Al-Quaida, som också 
ansågs ligga bakom terroristattacken mot USA den 11 september 2001. Under 
sommaren och hösten 2002 började USA inleda en militär uppladdning vid 
Persiska viken, och den amerikanska regeringen under president George W. 
Bush förklarade att Saddam Hussein måste bort från makten. Samtidigt 
krävde FN att de inspektioner av eventuella massförstörelsevapen i Irak, som 
avbröts 1998, måste återupptas. En FN-resolution antogs i november 2002 om 
att så skulle ske, samtidigt som Irak enligt resolutionen var tvunget att 
redovisa alla fakta om dess innehav av biologiska och kemiska vapen.117 

Under vintern 2003 mobiliserade USA ytterligare militära resurser i Per-
siska viken, vilket allt mer framstod som reella krigsförberedelser. I slutet av 
januari 2003 kom också en rapport från atomenergiorganet IAEA och FN:s 
vapeninspektion, där Irak kritiserades för att inte samarbeta tillräckligt sam-
tidigt som vapeninspektörerna ansågs behöva få mer tid. USA och Storbritan-
nien försökte tillsammans med Spanien i februari och mars 2003 få stöd för 
en skarpare FN-resolution, men stötte på motstånd från bl.a. Ryssland och 
Frankrike. Generellt fanns sedan 2002 ett motstånd från Ryssland och Frank-
rike mot USA:s krigsplaner mot Irak.118  

I mitten av mars 2003 gick dock utvecklingen allt snabbare mot ett 
militärt anfall mot Irak. Den 16 mars avbröt USA och Storbritannien det 
diplomatiska arbetet i frågan, den 17 mars krävde USA:s president Bush att 
Saddam Hussein och hans närmaste skulle lämna Irak inom 48 timmar (vilket 
inte skedde), och den 20 mars inleddes utan stöd från FN:s säkerhetsråd en 
storskalig amerikansk-brittisk invasion av Irak. Ca tre veckor senare var den 

 

                                                        
116 Herring 2002, s. 153–157, 182, 288–292, 297, 317–319 och 329–336; Hook och Spanier 
2007, s. 119 och 131–133. 
117 Woodward 2004, t.ex. s. 136–137, 140–144, 173, 180–184, 201–202 och 224–226; Huldt 
2005, s. 44–45; Milton–Edwards och Hinchcliffe 2008, s. 124–125. 
118 Woodward 2004, t.ex. s. 223–224, 293–294, 319–320 och 340–345; Huldt 2005, s. 45–46; 
Milton–Edwards och Hinchcliffe 2008, s. 125.  
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irakiska arméns motstånd brutet av anfallsstyrkorna, och den 1 maj förklara-
des kriget formellt avslutat av den amerikanska regeringen.119 

USA och dess allierade har emellertid haft stora problem med att skapa 
en fredlig övergång mot demokrati och inre stabilitet i Irak efter den militära 
segern mot Husseins armé i april 2003. En viss institutionell uppbyggnad har 
skett i form av inrättande av bl.a. en självständig regering, en författning och 
fria val. Ett ökat väpnat motstånd mot USA:s närvaro i landet har dock vuxit 
sig starkare, och den inrikespolitiska utvecklingen har i hög grad präglats av 
våldsdåd, terrorattentat och allmän laglöshet.120 

Motiveringar till valen av Vietnam- och Irakfrågan 
Det finns ett antal skäl till varför Vietnamfrågan och Irakfrågan har valts som 
utrikespolitiska sakfrågor. Ett skäl är att dessa frågor har vållat avsevärd 
debatt bland de svenska partierna, och varit påtagliga inslag i svensk utrikes-
politik och utrikesdebatt. I Vietnamfrågan gjordes t.ex. flera uppmärksamma-
de utspel av statsrådet/statsminister Olof Palme. Han var en av de första 
ledande politikerna som kritiserade USA:s militära ingripande i Vietnam (om 
än indirekt) i talet på Broderskapsrörelsens kongress i Gävle den 30 juli 
1965.121 Han deltog också i en uppmärksammad demonstration på Sergels 
Torg i Stockholm den 21 februari 1968 tillsammans med Nordvietnams 
Moskvaambassadör, och höll ett kontroversiellt radiotal den 23 december 
1972. Dessa utspel väckte reaktioner från de borgerliga oppositionspoli-
tikerna, och de två sistnämnda utspelen kritiserades även av den amerikanska 
regeringen och ledde till diplomatiska kriser mellan Sverige och USA. 

Ett annat skäl bakom valen av Vietnam- och Irakfrågan är att de tillhör en 
speciell typ av utrikesfrågor, där vi skulle kunna anta att de ideologiska målen 
har varit framträdande. De två utrikesfrågorna kan med Kjell Goldmanns 
terminologi antas vara s.k. internationalistiska frågor, till skillnad från 
utrikesfrågor som främst kan antas handla om skydd av nationella intressen 
som säkerhet och ekonomi.122 Både Vietnam- och Irakfrågan har rent geo-
grafiskt inte berört Sveriges omedelbara närhet, utan handlat om händelser 
långt bortanför Sveriges territorium. Båda frågorna har också handlat om 
USA:s militära ingripande i andra stater, och krigen med dess efterdyningar 
har medfört stora lidanden för civilbefolkningen. Man skulle därför kunna 
 

                                                        
119 Woodward 2004, t.ex. s. 357–360, 368–372, 401 och 407–412; Huldt 2005, s. 46; Milton-
Edwards och Hinchcliffe 2008, s. 125–127. 
120 Ring 2005, s. 150–151; Woodward 2006, t.ex. s. 191–193, 199–200, 206–207, 245–248, 
261–264, 291, 331, 359–360, 369–370, 382–383 och 471–475; Milton–Edwards och 
Hinchcliffe 2008, s. 127–129. 
121 Broderskapsrörelsen, vars fullständiga namn är Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, 
är en sidoorganisation inom det socialdemokratiska partiet. 
122 Goldmann 1986, s. 27–29. 
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anta att denna kontext borde vara gynnsam för förekomsten av ideologiska 
mål hos partierna. Genom att välja fall som kan antas ha en gynnsam kontext 
för de ideologiska målens förekomst blir det möjligt att studera dessa mål mer 
ingående.  

Vidare finns det ett stort tidsintervall mellan Vietnam- och Irakfrågan, 
vilket gör det möjligt att tydligt studera förändring över tid. Tidsordningen på 
Vietnam- och Irakfrågan gör det också möjligt att använda förklaringarna om 
internationell politisk struktur (polaritet) och medlemskapet i EU/GUSP för 
att formulera hypoteser om förväntade resultat, och studera om dessa för-
väntade resultat stämmer empiriskt. I Vietnamfrågan har vi bipolaritet och ej 
EU-medlemskap, och i Irakfrågan unipolaritet och EU-medlemskap. 

Det är emellertid svårt att göra motiveringarna av de valda fallen helt 
invändningsfria, och även när det gäller valen av Vietnam- och Irakfrågan 
finns vissa saker som kan diskuteras. En nackdel, som nämnts tidigare, är att 
det blir samma regeringspartier som undersöks i båda utrikesfrågorna. Man 
skulle t.ex. kunna ha valt någon konflikt under perioden 1976–82 när Sverige 
hade en borgerlig regering. Samtidigt finns det få utrikesfrågor under det 
kalla kriget som har vållat en sådan debatt mellan partierna som Vietnam-
konflikten, vilket har gjort att jag har velat studera denna utrikesfråga trots 
den nämna nackdelen. Ett annat frågetecken som skulle kunna anföras är att 
Vietnam- och Irakfrågan är ganska avgränsade aspekter av internationalis-
tiska frågor, eftersom båda har handlat om USA:s anfall mot ett land i en 
annan världsdel. Jag kan hålla med om detta, men samtidigt har Vietnam- och 
Irakfrågan varit viktiga utrikesfrågor i den svenska utrikesdebatten och då 
tycker jag inte att det är ett större problem att just de frågorna undersöks. Jag 
har inte heller haft för avsikt att välja utrikesfrågor brett för att kunna 
generalisera, utan avsikten har varit att välja frågor där vi t.ex. utifrån intensiv 
debattaktivitet ges tillfälle att ingående kartlägga de ideologiska målen. 

Tidsmässiga avgränsningar av Vietnam- och Irakfrågan 
Både Vietnam- och Irakfrågan har avgränsats i tiden. Ett skäl till detta är att 
de två frågorna löper över ganska olika långa tidsperioder, och att ett kompa-
rationsproblem kan undvikas om tidsperioderna görs mer enhetliga. Vietnam-
frågan sträcker sig över minst tio år medan Irakfrågan (än så länge) endast 
berör några år. Det har därför ansetts nödvändigt att starkt begränsa Vietnam-
perioden, för att inte göra den alltför omfattande i förhållande till Irakperio-
den. Ett anat skäl till att frågorna har avgränsats i tiden är att avhandlingen då 
kan styras in mot de perioder då partiernas debattaktivitet kan antas ha varit 
hög. Den styrande principen för val av tidsperioder har varit att välja sådana 
där det kan antas att partiernas debattaktivitet har varit hög på grund av såväl 
yttre händelser (krigföringen i Vietnam) som inre händelser (den svenska 
regeringens agerande i Vietnamfrågan).  
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Vietnam- och Irakfrågan har avgränsats i tiden på följande sätt. I Vietnam-
frågan har tre tidsnedslag gjorts: 1 januari 1965–31 december 1966, 21 
februari 1968–31 augusti 1968 och 1 juli 1972–30 juni 1973. Irakfrågan har 
begränsats till följande tidsperiod: 1 juli 2002–31 december 2004.  

I Vietnamfrågan är det första tidsnedslaget alltså åren 1965–66. Skälet till 
att välja 1965 som startår är att det var då som USA:s militära engagemang på 
allvar trappades upp i Vietnam. Tidigare hade den amerikanska insatsen 
främst varit en stödaktion åt Sydvietnams regeringsstyrkor med hjälp av mili-
tära rådgivare.123 Det skulle därför kunna antas att de svenska partiernas 
reaktioner på USA:s krigföring började artikuleras i och med att den militära 
aktiviteten ökade.124 Jag har på relativt bred front velat fånga upp partiernas 
reaktioner på detta inledningsskede i kriget och har därför valt de två första 
åren, d.v.s. 1965 och 1966, som det första tidsnedslaget.  

Det andra tidsnedslaget är kopplat till statsrådet Olof Palmes deltagande i 
Vietnamdemonstrationen den 21 februari 1968 på Sergels Torg i Stockholm, i 
vilken även Nordvietnams Moskvaambassadör Nguyen Tho Chanh deltog. 
Palme höll i samband med denna demonstration ett tal på Sergels Torg där 
han riktade skarp kritik mot USA:s krigföring i Vietnam. Såväl kritiken i talet 
som hans deltagande tillsammans med Ngyen Tho Chanh väckte häftiga 
reaktioner i USA, och som en protest kallade den amerikanska regeringen 
hem Stockholmsambassadören Heath för konsultationer. Palmes agerande 
och USA:s reaktioner på detta orsakade en livlig inhemsk debatt bland de 
svenska partierna och blev mycket omdiskuterade.125 Undersökningsperioden 
har i detta andra tidsnedslag valts fram till ca ett halvår efter händelsen, för att 
oppositionspartierna skall få möjlighet att ha synpunkter på Palmes agerande 
och regeringspartiet möjlighet att bemöta kritiken.  

Det tredje tidsnedslaget i Vietnamfrågan är kopplat till de omfattande 
bombningar som USA genomförde mot Nordvietnam under 1972, och det 
radiotal som Olof Palme höll vid jultid detta år. Nordvietnam inledde under 
 

                                                        
123 Upptrappningen av USA:s militära engagemang i Vietnam tog sig bl.a. uttryck i att 
kongressen i augusti 1964 gav president Lyndon Johnson kraftigt utökade befogenheter att agera 
militärt via den s.k. Tonkinresolutionen. Denna kom till efter att den amerikanska jagaren 
Maddox påstods ha blivit attackerad av nordvietnamesiska torpedbåtar på internationellt vatten i 
Tonkingulfen (utanför Nordvietnam) den 4 augusti 1964. Vidare inleddes i februari 1965 
systematiska bombningar av Nordvietnam, vilket i mars samma år åtföljdes av att reguljära 
arméförband sattes in. Se Herring 2002, s. 141–147 och 153–156. 
124 Stöd för uppfattningen att det var under 1965 som den svenska Vietnamdebatten började, och 
att denna var ganska låg innan, är att det var under sommaren detta år som en första stor debatt 
om Vietnamkriget uppstod i svensk press. Artiklar från denna debatt finns återgivna i boken 
Vietnam i svensk pressdebatt sommaren 1965. Ett annat stöd för denna uppfattning är att de 
första talen i boken Sverige och Vietnamfrågan, som är en samling texter till svenska officiella 
uttalanden och anföranden i Vietnamfrågan och som utgavs 1968 av Utrikesdepartementet, är 
daterade till senvåren och sommaren 1965 (se Kungl. Utrikesdepartementet 1968). 
125 Bjereld 1992, s. 102–103; Agrell 2000, s. 174–175; Kronvall och Petersson 2005, s. 96 
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våren 1972 en ny offensiv mot Sydvietnam, vilket resulterade i att USA åter 
började bomba i Nordvietnam och minera nordvietnamesiska hamnar. Särskilt 
bombningarna julen 1972 av Hanoi ledde till starka protester inom världs-
opinionen.126 Palme höll ett radiotal den 23 december 1972 där han fördömde 
USA:s bombningar av Hanoi i skarpa ordalag. Detta radiotal medförde en 
diplomatisk kris mellan USA och Sverige, som innebar att USA med omedel-
bar verkan frös ner de diplomatiska förbindelserna med Sverige.127 Undersök-
ningsperioden har i detta tredje tidsnedslag valts från den 1 juli 1972 till den 
30 juni 1973. Ett skäl till detta är att partiernas reaktioner på USA:s bomb-
ningar skall infångas och då har den andra hälften av år 1972 valts som 
tidsperiod (att välja hela 1972 har setts som alltför omfattande). Ett annat skäl 
är att partiernas reaktioner på Palmes tal och USA:s kritik mot Sverige skall 
infångas, och då har (i likhet med det andra tidsnedslaget) ett halvår efter talet 
valts som tidsperiod.  

När det gäller Irakfrågan har en avgränsning gjorts från 1 juli 2002 till 31 
december 2004. Orsaken till denna avgränsning är att under sommaren 2002 
började signaler komma om att en amerikansk militär invasion kunde vara 
förestående. I augusti hade amerikanska truppförflyttningar nått en sådan nivå 
att de sågs som tecken på att ett anfall kunde komma, och USA började trycka 
på för att FN:s vapeninspektörer på nytt skulle få tillträde till Irak. I sitt tal i 
FN:s generalförsamling i september ställde president Bush långtgående krav 
på Iraks regering.128 Det kan därför antas att de svenska partiernas reaktioner 
på USA:s förestående anfall mot Irak började komma från och med som-
maren 2002. Tidsperioden före sommaren 2002 har däremot bedömts vara av 
mindre vikt, eftersom den amerikanska regeringens intentioner om ett militärt 
anfall var mindre tydliga då. En bortre gräns har satts till den 31 december 
2004, för att kunna hålla materialinsamlingen inom rimliga arbetsmässiga 
ramar. 

Innehållsliga avgränsningar av Vietnam- och Irakfrågan 
Slutligen några korta kommentarer till vad som har räknats till de två utrikes-
frågorna och inte. Som generell princip har gällt att partiernas ståndpunkter 
måste avse själva krigföringen i Vietnam och Irak, eller de konsekvenser som 
krigföringen anses ha medfört. Mer tidlösa eller principiella åsikter om Viet-
nam och Irak har därför ansetts falla utanför avhandlingens ram. I avsnitt 3.4 
ges konkreta exempel på sådana ståndpunkter/argument, som anses ha fallit 
utanför denna innehållsliga ram och som därför inte har beaktats.  

 

                                                        
126 Herring 2002, s. 304–310 och 316–317. 
127 Andrén 1996, s. 107–108; Agrell 2000, s. 175–176. 
128 Woodward 2004, s. 180–184; Huldt 2005, s. 45. 
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Det skall också framhållas att när det gäller Vietnamfrågans två senare 
tidsnedslag har partiernas ståndpunkter inte enbart behövt handla om de 
händelser, som har varit styrande för valen av dessa tidsnedslag (d.v.s. Palmes 
agerande 1968 på Sergels Torg, USA:s bombningar mot Vietnam 1972 och 
Palmes jultal 1972). Partiernas ståndpunkter har under dessa tidsperioder 
också kunnat beröra andra händelser avseende krigföringen i Vietnam.  

3.3 Empiriskt material 
3.3.1 Källkritiska kriterier 
Materialet i avhandlingen utgörs av skriftligt källmaterial, som partierna 
producerade när de deltog i den offentliga utrikesdebatten i Vietnam- och 
Irakfrågan. För att välja ut och strukturera materialet har ett sorteringsverktyg 
bestående av den interna partiarenan, den parlamentariska arenan och den 
offentliga arenan använts.129 En mer ingående redogörelse för det insamlade 
materialet på dessa tre arenor följer i avsnitt 3.3.2. 

Valet av material har baserats på följande fem källkritiska kriterier: 
äkthet, meningsfullhet, representativitet, trovärdighet och jämförbarhet. De 
fyra första av dessa härrör från litteraturen.130 Det femte kriteriet är utformat 
specifikt för denna avhandling. Dessa kriterier har använts för att bedöma 
materialets kvalitet och användbarhet i förhållande till avhandlingens syfte. 

Äkthetskriteriet innebär att det material som används skall vara äkta och 
vara vad det utger sig för. Det får inte vara förfalskat eller ”planterat”. Krite-
riet om meningsfullhet innebär att forskaren bör kunna förstå och tillgodogöra 
sig materialet Representativitetskriteriet innebär att man frågar sig om mate-
rialet är typiskt för det fenomen som skall studeras, eller om det är avvikande 
 

                                                        
129 Arenabegreppet bygger på principen att politiska partier opererar på olika inrikespolitiska 
arenor när de vill påverka politiken, och att de därför producerar olika typer av källmaterial på 
dessa arenor. Utgångspunkten har varit Gunnar Sjöbloms tredelning mellan den interna parti-
arenan, den parlamentariska arenan och väljararenan (Sjöblom 1968, s. 78). Jag har dock ändrat 
namn på väljararenan till den offentliga arenan i syfte att markera en breddning av begreppet, 
eftersom partier kanske inte enbart är ute efter att påverka väljarna när de agerar utåt utan även 
regeringen och beslutsfattare generellt. 
130 Dessa kriterier bygger på svensk och internationell metodlitteratur om källkritik. I den 
svenska litteraturen framhålls kriterierna om äkthet, oberoende, icke-tendens och samtid i t.ex. 
Torstendahl 1971, s. 89–103; Thurén 2005, s. 13; Teorell och Svensson 2007, s. 104–106; 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007, s. 314 och 317–323. I Florén och Ågren 
2006, s. 73–76, framhålls också ett femte kriterium om rimlighet. I den internationella littera-
turen framhålls vanligen äkthet (authenticity), meningsfullhet (meaning), representativitet 
(representativeness) och trovärdighet (credibility). Se t.ex. Scott 1990, s. 6–8; Burnham, 
Gilland, Grant och Layton-Henry 2004, s. 185–188; Bryman 2004, s. 383–384; Flick 2006, s. 
248–249. Kriterierna äkthet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet finns också 
implicit i Jennifer Platts inflytelserika artiklar ”Evidence and Proof in Documentary Research”, 
del 1 och 2, från 1981 (Platt 1981a, s. 33–46; Platt 1981b, s. 53–59).  
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eller ovanligt. Ett material behöver dock inte vara typiskt för att vara använd-
bart, men forskaren bör åtminstone ha en uppfattning om detta för att kunna 
dra rimliga slutsatser ur materialet.131  

Trovärdighetskriteriet handlar om att uppgifterna i materialet skall vara 
trovärdiga och pålitliga. För att försäkra sig om detta bör vissa krav ställas på 
källorna. För det första bör källorna inte vara beroende av varandra så att 
uppgifter i källa B bygger på uppgifter i källa A (oberoendekriteriet), för det 
andra bör källproducenten inte haft för avsikt att ljuga, vilseleda eller lägga 
saker till rätta (kriteriet om icke-tendens), för det tredje bör källan vara 
tillkommen nära i tiden den händelse eller det fenomen som den uttalar sig 
om (samtidskriteriet) och för det fjärde bör uppgifterna i källorna vara rimliga 
och inte strida mot befintlig vetenskaplig kunskap (rimlighetskriteriet).132 Det 
sista kriteriet om jämförbarhet innebär att materialet i avhandlingen bör vara 
jämfört mellan de fyra partier som skall studeras. 

Äkthet och meningsfullhet. Det finns, enligt min mening, inga skäl att 
betvivla materialets äkthet och meningsfullhet. Materialet har insamlats via 
Riksarkivet och Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm, via riksdagstrycket, 
partitidningar, partitidskrifter och kongressmaterial vid Umeå Universitets-
bibliotek, samt via Pressarkivet (vilket är knutet till Uppsala Universitet) och 
den vederhäftiga databasen ArtikelSök. Sannolikheten för förfalskat material 
torde därför vara mycket liten. Vidare har inte det valda materialet varit av 
den karaktären att det har funnits problem med att förstå dokumenten. 

Representativitet. Avsikten har varit välja material, som på ett brett och 
representativt sätt fångar in den offentliga utrikesdebatten i Vietnam- och 
Irakfrågan. Med ”offentlig” utrikesdebatt avses att partiernas ståndpunkter 
inte får vara återgivna enbart i interna mötesprotokoll utan avsikt att spridas 
utåt, utan de skall vara offentliga mot allmänheten och andra partier. För att 
täcka in den offentliga utrikesdebatten på ett representativt sätt har materialet 
insamlats utifrån de tre arenorna interna partiarenan, parlamentariska arenan 
och offentliga arenan. 

Trovärdighet. För att vara förvissad om att studerade ståndpunkter och 
argument i materialet är de som partierna framförde i Vietnam- och Irak-
frågan har beroende- och samtidskriterierna använts.133 Det innebär att valet 
 

                                                        
131 Se not 130 för relevanta källhänvisningar. 
132 Se not 130 för relevanta källhänvisningar. 
133 Kriterierna om icke-tendens och rimlighet har däremot inte kunnat tillämpas på ett traditio-
nellt sätt. Skälet är att avsikten inte har varit att, utifrån uppgifter som personer inom partierna 
lämnat, fastställa fakta om eller förklaringar till faktiska händelser/processer i Vietnam- och 
Irakfrågan. I stället är det partiernas framförda ståndpunkter och argument, som utgör avhand-
lingens empiri. Det man möjligtvis kan fråga sig är om dessa framförda ståndpunkter och argu-
ment är allvarligt menade. Min uppfattning är att så är fallet, eftersom debattinläggen har gjorts i 
seriösa sammanhang som t.ex. i antagna uttalanden, riksdagsdebatter, debattartiklar i dags- och 
kvällspressen, etc. 
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har fallit på primärkällor, d.v.s. källor som direkt återger ståndpunkterna i 
utrikesdebatten och som inte återger dessa i andrahandsform. Det innebär 
också att intervjun som datainsamlingsmetod har uteslutits. Risken torde 
nämligen finnas att intervjupersonerna inte kommer ihåg relevanta stånd-
punkter, eftersom åtminstone Vietnamfrågan ligger ganska långt tillbaka i 
tiden. Detta gör att det rimligen bör vara bättre att gå direkt till de skriftliga 
originalkällorna än omvägen via intervjupersonernas minnesbilder av vad de 
har skrivit/sagt flera år tidigare. 

Jämförbarhet. Det sista kriteriet för val av material har varit att det i så 
hög utsträckning som möjligt skall vara jämförbart mellan partierna. I princip 
alla partier skall ha haft samma möjlighet att ge uttryck för de olika 
utrikespolitiska målen, och inget parti får utifrån materialvalet därför gynnas 
eller missgynnas. Jämförbarhetsprincipen har inneburit att tal som parti-
ledarna har hållit på torgmöten och i samband med demonstrationer, liksom 
uttalanden i radio och TV, har utelämnats. Skälet är att det inte har gått att 
erhålla alla dessa tal/uttalanden i efterhand. Att endast ta med de tal som råkar 
finnas återgivna i vissa böcker eller tidningar skulle medföra jämförelse-
problem mellan partierna. Min bedömning är att utelämnandet av dessa tal 
inte har påverkat undersökningsresultaten på ett negativt sätt, eftersom 
innehållet i dem torde ha täckts upp av avhandlingens övriga material (t.ex. 
den stora mängd riksdagsmaterial som har insamlats). 

Vidare har inte heller referat av uttalanden i dags- och kvällspressen med-
tagits. Det har förekommit nyhetsartiklar där t.ex. TT eller tidningsjourna-
lister har rapporterat att partiledarna gjort uttalanden vid vissa möten. Proble-
met med denna typ av material är att forskaren blir helt beroende av det urval 
från mötena som TT/journalisterna har gjort. Kravet har därför varit att 
uttalanden skall komma från en intervju som tidningsjournalisten själv har 
gjort med partiledaren eller utrikesledningen inom regeringspartiet, eller att 
uttalanden skall återfinnas i en debattartikel som partiledaren eller någon/ 
några inom utrikesledningen själv har skrivit. En ytterligare konsekvens av 
principen om jämförbarhet har varit att den svenska regeringens anföranden i 
FN:s generalförsamlings årliga allmänna debatt har utelämnats, eftersom 
oppositionspartierna inte håller sådana tal.  

3.3.2 Insamlat material 

Material från den interna partiarenan 
Material från den interna partiarenan avser sådant som har producerats av inre 
partiorgan och/eller som primärt som vänder sig inåt till de egna parti-
medlemmarna. När det gäller denna arena har tre typer av material studerats: 
1) protokoll från partistyrelsens och verkställande utskottets/arbetsutskottets 
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möten, 2) idétidskrifter och tidningar med koppling till partiet på riksnivå134 
samt 3) material från partikongresser.  

När det gäller de interna mötesprotokollen hos partierna har syftet med 
studiet av dem varit att fånga upp uttalanden från de inre partiorganen (t.ex. 
partistyrelse, arbetsutskott och verkställande utskott).135 För vänsterpartiet har 
protokollen från partistyrelsens och det verkställande utskottets/arbets-
utskottets möten under Vietnamfrågan studerats på Arbetarrörelsens arkiv i 
Stockholm, och under Irakfrågan via CD-ROM-skivor som har skickats från 
partiets administrativa sekreterare Margareta Rooth.136 Beträffande det social-
demokratiska partiet har protokollen från partistyrelsens och verkställande 
utskottets möten under Vietnamfrågan studerats på Arbetarrörelsens arkiv i 
Stockholm. Protokollen från dessa två organs möten under Irakfrågan har 
däremot inte varit tillgängliga för studium, eftersom partistyrelsens och verk-
ställande utskottets mötesprotokoll enligt en regel i partiet är sekretessbelagda 
i 20 år.  

Beträffande folkpartiet har protokollen från partistyrelsens och arbets-
utskottets möten under Vietnamfrågan studerats på Riksarkivet i Stockholm. 
För Irakfrågan har däremot dessa protokoll inte varit automatiskt offentliga 
för studium.137 Slutligen beträffande moderaterna har protokoll från parti-
styrelsens och förvaltningsutskottets/arbetsutskottets möten under Vietnam-
frågan studerats på Riksarkivet. Begäran att få ta del av protokollen från dessa 
organs möten under Irakfrågan har däremot avslagits av partiet.138 

Som framgår ovan har de interna mötesprotokollen från alla partier inte 
kunnat studeras i Irakfrågan. Jag bedömer dock att sannolikheten för att jag 
har förbigått några uttalanden från partierna är mycket låg, och att frånvaron 
av de interna protokollen därför inte är något problem. Skälet till detta är att 
alla antagna uttalanden rimligtvis borde ha publicerats i partiernas interna 
medlemstidningar, eftersom partiledningarna borde ha haft ett intresse av att 
sprida dem till allmän kännedom. För Irakfrågan har alla partiers medlems-
tidningar gåtts igenom, varför eventuella uttalanden som har antagits i de inre 
partiorganen därför borde ha fångats upp. Dessutom har Susann Torgerson 
från folkpartiets riksdagskansli meddelat att inga uttalanden gjordes i 

 

                                                        
134 Att tidningarna skall ha koppling till partiet på riksnivå innebär att tidningar från exempelvis 
student- eller ungdomsförbunden inte har medtagits i undersökningsmaterialet. 
135 I ett fall i Vietnamfrågan har dock interna mötesprotokoll från socialdemokraterna använts på 
annat sätt, nämligen för att kontrollera uppgifter i andra källor om att den socialdemokratiska 
partiledningen skulle ha agerat partistrategiskt. Se mer om detta i kapitlet om socialdemokra-
terna, avsnitt 5.4.3. 
136 Partiets arbetsutskott bytte efter år 1967 namn till verkställande utskottet. 
137 Torgerson, 18/5 2006 och 22/5 2006.  
138 Ekström och Pettersson, 8/6 2006.  
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Irakfrågan.139 Från moderaternas riksdagskansli har H. B. Ekström och 
Susanne Pettersson framhållet att partiets ståndpunkter redovisas utförligt i 
riksdagens offentliga handlingar, och att detta enligt dem väl tillgodoser 
behovet för den som vill forska i historiska skeenden.140 

Beträffande den andra materialtypen – tidningar och idétidskrifter med 
koppling till partiet på riksnivå – har avsikten varit att finna intervjuer med 
eller debattartiklar av partiledare eller utrikesledningen inom regeringspartiet. 
När det gäller vänsterpartiet har tidningarna Tidsignal, Ny Dag och VPK-
information samt tidskriften Socialistisk Debatt studerats beträffande Viet-
namfrågan, och beträffande Irakfrågan tidningen Vänsterpress och tidskriften 
Socialistisk Debatt.141 När det gäller socialdemokraterna är det tidningen 
Aktuellt i Politiken och tidskriften Tiden som har studerats i båda utrikes-
frågorna.142 För folkpartiet har tidskrifterna Frisinnad Tidskrift och Liberal 
Debatt undersökts i både Vietnam- och Irakfrågan, och tidningen Utsikt i 
Vietnamfrågan och tidningen Nu i Irakfrågan.143 För moderaterna har tidning-
en Medborgaren och tidskriften Svensk Tidskrift studerats i både Vietnam- 
och Irakfrågan. 

Den tredje materialtypen på den interna partiarenan – kongressmaterial – 
innefattar två kategorier av material: uttalanden och partiprogram som har 
antagits av ordinarie partikongresser. Jag har dock valt att inkludera kongress-
material under hela Vietnamkriget, d.v.s. för tidsperioden 1965–74, eftersom 
partiernas partikongresser inte i lika hög utsträckning har infallit under de 
olika tidsnedslagen i denna fråga. Att endast inkludera kongressmaterial från 
de partier som hade kongresser under de tre undersökningsperioderna skulle 
medföra att partier som inte hade kongresser skulle missgynnas. Beträffande 
uttalanden är det sådana som direkt har berört Vietnam- eller Irakkriget som 
har analyserats, och beträffande partiprogrammen ståndpunkter och argument 
i dem som direkt har berört dessa två utrikesfrågor. Samtliga uttalanden och 
partiprogram från alla ordinarie kongresser har gåtts igenom. 

 

                                                        
139 Torgerson, 18/5 2006 och 22/5 2006. Torgerson har studerat protokollen för åren 2003 och 
2004, men jag har bedömt sannolikheten som låg för att det skulle ha förekommit uttalanden 
från partiet under 2002 då det militära anfallet mot Irak ännu inte hade inletts. Vidare skall det 
framhållas att folkpartiet under den tidsperiod som Irakfrågan avser inte hade något organ som 
motsvarar verkställande utskottet/arbetsutskottet, utan partiet hade partistyrelse och parti-
ledning. 
140 Ekström och Pettersson, 8/6 2006. 
141 Det kan noteras att Socialistisk Debatt låg nere med sin utgivning under år 2004. 
142 Det kan noteras att Aktuellt i Politiken, som grundades år 1953, hette Aktuellt i politik och 
samhälle under 1950- och 1960-talet. 
143 Det kan noteras att Liberal Debatt låg nere med sin utgivning från ca mitten av 1972 till 
mitten av 1973. 
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Material från den parlamentariska arenan 
Material från den parlamentariska arenan avser sådant som har producerats 
inom ramen för partiernas verksamhet i riksdagen. Det material som har 
insamlats från denna arena är av fyra typer: 1) protokoll från särskilt anord-
nade debatter i kammaren, 2) motioner som har behandlats av utrikesutskottet 
inklusive protokoll från de debatter som har följt när dessa utskottsbetänkan-
den har behandlats i kammaren, 3) interpellationer och frågor inklusive proto-
koll från de eventuella debatter som har följt när svaren på dessa interpella-
tioner och frågor har getts, samt 4) protokoll från EU-nämndens samman-
träden.144  

Beträffande de särskilt anordnade debatterna har utrikesdebatterna, 
remissdebatterna, partiledardebatterna, de allmänpolitiska debatterna och ett 
antal s.k. aktuella debatter analyserats. Utrikesdebatterna, som har särskilt 
fokus på utrikes- och handelspolitiska frågor och som årligen hålls i februari, 
mars eller april, har gåtts igenom för både Vietnam- och Irakfrågan. Remiss-
debatterna förekom i den gamla tvåkammarriksdagen i samband med att 
viktiga propositioner (bl.a. statsverkspropositionen) framlades, och kan ses 
som motsvarigheten till de nutida allmänpolitiska debatterna och partiledar-
debatterna. Remissdebatterna har således studerats under Vietnamfrågan för 
åren 1965–1966 och 1968. Partiledardebatterna och de allmänpolitiska debat-
terna har studerats under Vietnamfrågan för åren 1972 och 1973 samt under 
Irakfrågan. Utöver dessa regelbundet återkommande debatter har även två 
specialinsatta debatter från den 24 januari 2003 och 20 mars 2003 om situa-
tionen i Irak analyserats. 

Angående motioner och interpellationer/frågor har ambitionen varit att 
genomläsa alla som har varit relevanta för Vietnam- och Irakfrågan.145 Det 
skall också sägas att de debatter i kammaren där motioner och interpella-
tioner/frågor debatteras har avgränsats till att vara partispecifika. Det innebär 

 

                                                        
144 Protokoll från utrikesnämndens sammanträden har inte insamlats, eftersom de knappast kan 
sägas tillhöra den offentliga utrikesdebatten. Dessutom finns, enligt departementsrådet Berndt 
Fredriksson på Utrikesdepartementet (Fredriksson, 24/5 2006), en praxis om att dessa protokoll 
är sekretessbelagda i 40 år. 
145 Den metod som har använts för att finns relevanta motioner och interpellationer/frågor i 
riksdagstrycket har varit sökorden ”Vietnam” (även ”Kambodja” och ”Laos”) och ”Irak”. För 
Vietnamfrågan har registren i riksdagstrycket använts för att finna motioner och interpella-
tioner/frågor som har berört denna fråga, och även utrikesutskottets betänkanden har gåtts 
igenom. För den tidsperiod som Irakfrågan avser har inga register funnits att tillgå, utan riks-
dagens databas Rixlex har i stället använts. Även för denna utrikesfråga har utrikesutskottens 
betänkanden genomsökts. Det skall också sägas att själva frågeformuleringarna i interpellatio-
nerna/ frågorna har inte studerats som uttryck för ståndpunkter. Däremot har det funnits bakom-
liggande eller utvecklande resonemang i dessa dokumenttyper, vilka har studerats ifall de har 
bedömts vara av värde. 
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att om t.ex. folkpartiet har skrivit en interpellation, och det uppstod en debatt i 
kammaren när svaret på den gavs, så är det endast folkpartiets inlägg i den 
kammardebatten som har studerats. Anledningen till detta är att det avgränsar 
det i övrigt stora riksdagsmaterialet och gör empiriframställningen i de enskil-
da partikapitlen klarare. 

När det gäller EU-nämndens protokoll har inte alla genomlästs, utan en 
urvalsmetod har använts. Urvalet har baserats på uppgifter från Riksdagens 
Årsbok om vilka möten som har förekommit där Irakfrågan har varit fram-
trädande och diskuterats. Det kan således inte uteslutas att det finns mötes-
protokoll där Irakkonflikten har berörts av något parti, men som inte har 
studerats. Min bedömning är emellertid att mer omfattande debattinlägg torde 
i så fall inte ha förekommit, och att eventuella debattinlägg inte borde avvika 
markant från avhandlingens övriga material när det gäller de utrikespolitiska 
målen. 

Ett viktigt övergripande påpekande är att det inte kan uteslutas att det 
finns riksdagsmaterial, kanske framför allt motioner, med ståndpunkter om 
Vietnam- och Irakfrågan som inte har fångats upp och undersökts. För att 
kunna genomsöka den mycket stora mängd riksdagstryck som har producerats 
av partierna, och finna det som är relevant för denna avhandling, har en 
avgränsning gjorts till det material som specifikt berört Irak och Mellanöstern 
samt Vietnam, Laos och Kambodja. Allmänna motioner om t.ex. mänskliga 
rättigheter, bistånd, säkerhetspolitik och FN har därför inte genomlästs, men 
det kan inte uteslutas att det i sådana finns skrivningar om Vietnam- eller 
Irakkriget. Det förefaller dock rimligt att anta att data i sådana källor inte 
avviker markant från data i avhandlingens övriga material. 

Material från den offentliga arenan 
Det material som hör hemma inom den offentliga arenan är sådant som åter-
finns i massmedia, där partierna vänder sig utåt till väljarna, berörda myndig-
heter och beslutsfattare eller till andra partier. En avgränsning har gjorts i 
avhandlingen till artiklar i dags- och kvällspressen, och som tidigare nämnts 
har material från t.ex. radio- och TV-sändningar inte studerats. I både 
Vietnam- och Irakfrågan har olika typer av sökverktyg använts, för att hitta 
relevant material från svenska dags- och kvällstidningar. Syftet har varit att 
finna artiklar, som innehåller intervjuer med partiledarna eller företrädare för 
utrikesledningen (inom regeringspartiet), eller debattartiklar som dessa har 
skrivit. 

Materialet från den offentliga arenan har beträffande Vietnamfrågan 
insamlats via Pressarkivet, som är knutet till Uppsala Universitet. I Press-
arkivet finns pressklipp från ledarsidor, debattartiklar och nyhetsartiklar i ca 
60 svenska dags- och kvällstidningar för tidsperioden 1945–2000, och dessa 
klipp är också katalogiserade efter ämnestillhörighet. Dessa pressklipp har 
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studerats via mikrofilm vid Umeå Universitetsbibliotek. Sökningen efter 
relevanta pressklipp har i den svenska avdelningen gjorts utifrån ämnesorden 
”Utrikespolitik: Sverige: Särskilda länder: Vietnam” och ”Utrikespolitik: Sve-
rige: Särskilda länder: USA”, och i den utländska avdelningen utifrån ”Asien: 
Övrigt: Vietnam”. När det gäller vänsterpartiet och Vietnamfrågan har även 
separata sökningar gjorts på tidningen Norrskensflamman (via mikrofilm på 
Umeå Universitetsbibliotek), eftersom denna tidning inte finns upptagen i 
Pressarkivets tidningsregister. 

Beträffande Irakfrågan har databasen ArtikelSök använts som sökinstru-
ment. I ArtikelSök systematiseras innehållet i ca 550 svenska tidskrifter och 
ett 15-tal dagstidningar. Referenserna i databasen omfattar artiklar från och 
med år 1979. De sökord som har använts i denna databas har varit ”Irak” och 
”partiledarnamnet eller namnet på företrädare för utrikesledningen”, d.v.s. 
”Irak OCH Ohly”, ”Irak OCH Schyman”, ”Irak OCH Lindh”, etc. När det 
gäller vänsterpartiet och Irakfrågan har också separata sökningar gjorts på 
tidningen Flamman (via mikrofilm på Umeå Universitetsbibliotek), eftersom 
denna tidning inte ingår i ArtikelSöks tidningsurval.  

3.4 Tolkning och slutsatsdragning 
Arbetet med att tolka materialet och dra slutsatser om målen har följt tre 
huvudsteg. Först har målindikatorerna ”ståndpunkter” och ”argument” identi-
fierats i materialet med hjälp av argumentationsanalysen som analysteknik. 
Sedan har en bestämning skett av vilka utrikespolitiska mål som de identifie-
rade ståndpunkterna och argumenten har varit uttryck för. Denna bestämning 
har gjorts utifrån de preciseringar och operationaliseringar av de utrikespoli-
tiska målen som gjordes i teorikapitlet. Därefter har, utifrån innehållsanalysen 
som analysteknik, en bedömning skett av de ideologiska målens förekomst i 
materialet. 

De två första stegen har genomförts för att kunna besvara avhandlingens 
forskningsfrågor om vilka ideologiska mål som partierna har uttryckt och hur 
dessa har förändrats över tid. Det tredje steget har använts för att besvara 
forskningsfrågorna om de ideologiska målen har varit dominerande och hur 
deras förekomst har förändrats över tid. Dessa tre steg – identifiering av 
ståndpunkter och argument, bestämning av de utrikespolitiska målen och be-
dömning av de ideologiska målens förekomst – skall beskrivas mer ingående 
nedan. 

3.4.1 Identifiering av ståndpunkter och argument  
Den analysteknik som har använts för att identifiera och fånga upp stånd-
punkter och argument i materialet är argumentationsanalysen. Denna teknik 
kan beskrivas som en delvis formaliserad metod för att systematiskt beskriva 
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de ståndpunkter och argument som förekommer i en debatt i ett visst ämne. 
Inte sällan är avsikten också att gå vidare och avgöra argumentens hållbarhet 
och därmed att ta ställning i en debatt. En argumentationsanalys kan således 
ha ett beskrivande eller värderande syfte.146 I avhandlingen har syftet med 
argumentationsanalysen enbart varit deskriptivt. 

En argumentationsanalys med ett beskrivande syfte kan göras mer eller 
mindre avancerad beroende på hur ingående analytikern vill strukturera 
argumentationen. Väljs en mer avancerad variant kan exempelvis argumenten 
indelas ytterligare i stödargument (hjälpargument). Även underliggande pre-
misser i argumentationen, d.v.s. implicita länkar mellan argumenten och 
ståndpunkten eller mellan ett argument och ett stödargument, kan också lyftas 
fram.147 Jag har valt att inte strukturera argumentationerna i materialet alltför 
ingående, utan har huvudsakligen stannat vid att ringa in ståndpunkter och 
argument och inte tala om stödargument och premisser. Det har inte varit ett 
mål i sig i avhandlingen att kartlägga debatterna, utan argumentationsanaly-
sen har använts för att dra slutsatser om de utrikespolitiska målen. Jag har 
därför inte gjort argumentationsanalysen mer avancerad än nödvändigt. 

Vissa ståndpunkter i materialet har utelämnats från empiriredovisningen. 
Det finns två skäl till detta. Det ena skälet är att ståndpunkterna inte riktigt 
har refererat till det som de skall göra för att få inkluderas i avhandlingen, 
utan mer har berört utrikespolitik generellt, inrikespolitiska förhållanden eller 
andra inrikespolitiska aktörer än regeringen/partierna.148 Detta gäller framför 
allt i Vietnamfrågan. Exempel på sådana ståndpunkter är att ett partis uppfatt-
ning inte har återgivits korrekt i en riksdagsdebatt, att en annan partiledare i 
en riksdagsdebatt är för polemisk och kritisk, att regeringen inte bör sam-
arbeta i utrikesfrågor med vissa partier i riksdagen, att svenska skolor inte bör 
bedriva namninsamlingar för fred i Vietnam, att vänsterdemonstranter i Irak-
frågan anses ge stöd för totalitära regimer, etc. Motivutsagor, d.v.s. utsagor 
där personer anger sina motiv för en handling eller de motiv andra personer 
anses ha haft för en handling, har inte heller målklassificerats.  

Det andra skälet till att ståndpunkter har utelämnats är att de har avsett 
förhållanden i Vietnam- eller Irakfrågan, som har fallit utanför de 

 

                                                        
146 Beckman 2005, s. 38; Boréus och Bergström 2005b, s. 91–92.  
147 Boréus och Bergström 2005b, s. 96, 99–101 och 103–104.  
148 Enligt vad som angavs i avsnitt 2.2.2 i teorikapitlet skall ståndpunkterna i Vietnam- och 
Irakfrågan referera till följande saker. För regeringspartiet skall ståndpunkterna handla om 
aktörer/förhållanden i själva Vietnam- och Irakkonflikten, den utrikespolitik som regeringen för 
eller om reaktioner på oppositionspartiernas politik i utrikesfrågorna. För oppositionspartierna 
skall ståndpunkterna handla om aktörer/förhållanden i själva Vietnam- och Irakkonflikten, deras 
politik i utrikesfrågorna eller om deras reaktioner på andra oppositionspartiers politik i utrikes-
frågorna. 
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innehållsliga avgränsningarna av dessa utrikesfrågor.149 De innehållsliga 
avgränsningarna har medfört att t.ex. generella åsikter om bistånd till Viet-
nam eller Irak, där ingen koppling görs till själva kriget, har utelämnats. 
Frågor som t.ex. berör Gulfkriget i början av 1990-talet, FN:s sanktioner mot 
Irak under 1990-talet, olika folkgruppers situation i Irak (t.ex. kurder) eller 
den allmänna situationen i Mellanöstern och Irak utan koppling till konflikten 
2003– har inte heller medtagits. 

Jag övergår nu till att behandla frågan om hur ståndpunkterna och argu-
menten har identifierats i materialet med hjälp av argumentationsanalysen. 
Grundprincipen har varit att de har identifierats i argumentationer med hjälp 
av relevanta språkliga markörer. En argumentation är ett textstycke som inne-
håller en ståndpunkt med argument, eller ett textstycke med bara en stånd-
punkt (ifall tillhörande argument saknas).  

Jag har identifierat ståndpunkterna både på explicit och implicit väg i 
materialet. Explicit identifiering innebär att det tydligt har framgått vilka 
ståndpunkterna och argumenten har varit. Det har funnits ett påstående som 
avsändaren tydligt har argumenterat för eller emot (en ståndpunkt), och det 
har sedan gått att ringa in detta påstående. Implicit identifiering har tillgripits 
i de fall där ståndpunkterna och argumenten inte har varit uttryckligen utsag-
da, utan där avsändaren har gjort en värderande beskrivning av verkligheten. 
Den värderande beskrivningen har då brutits ner till en implicit ståndpunkt 
med tillhörande argument. Ett exempel: den värderande beskrivningen 
”USA:s militära verksamhet i Vietnam innebär en fara för världsfreden” har 
transformerats till ståndpunkten ”USA:s militära verksamhet i Vietnam är 
förkastlig” med det tillhörande argumentet ”den utgör en fara för världs-
freden”. 

Som tidigare nämndes i teorikapitlet har två typer av ståndpunkter stude-
rats i avhandlingen: de med normativ/värderande mening och de med 
preskriptiv mening. Ståndpunkter med normativ/värderande mening är sådana 
där en tydlig värdering av rådande förhållanden görs. Den som framför 
ståndpunkten uttrycker missnöje, tillfredställelse, upprördhet, glädje etc över 
ett visst tillstånd. Något framställs som bra/dåligt, rätt/fel, önskvärt/icke-
önskvärt, etc. De språkliga markörer som jag har letat efter i dessa fall har 
varit ord som är värdeladdade och värderande, och som därmed signalerar att 
den som framför ståndpunkten har en uppfattning om att något är bra eller 
dåligt.  

Ståndpunkter med preskriptiv mening är sådana som föreskriver att något 
bör utföras. Personen som framför en ståndpunkt med en preskriptiv mening 
uppmanar en annan aktör till att vidta en specifik handling eller åtgärd. De 
språkliga markörer i materialet som jag här har letat efter har varit ord som 
 

                                                        
149 Som framhölls i avsnitt 3.2.3 är det partiernas argumentation kring den militära krigföringen 
i Vietnam och Irak, och dess konsekvenser, som är av intresse. 
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signalerar en viljeinriktning mot något. Några centrala nyckelord har varit ”X 
måste”, ”X bör”, ”…kräver att X”, ”…uppmanar X”, ”…uppskattar att X”, 
”det är nödvändigt med…”. 

På samma sätt som ståndpunkterna har även argumenten fångats upp på 
explicit eller implicit väg. Den explicita vägen innebär att det har funnits en 
tydlig ståndpunkt med språkliga markörer som signalerar argument (skäl, 
motiveringar) för denna ståndpunkt. Exempel på sådana språkliga markörer 
har varit t.ex. ”eftersom”, ”därför att”, ”för att”, ”så att”, ”på grund av att” 
etc, men även ord som markerar effekter och konsekvenser som ”medför att”, 
”innebär att”, ”skulle leda till”, ”få till konsekvens att”, etc. Den implicita 
vägen har använts när en avsändare har gjort en normativ/värderande beskriv-
ning av något och där ståndpunkten i denna beskrivning har uttryckts under-
förstått. I det sistnämnda fallet har de olika värderande påståendena i argu-
mentationen då tolkats som argument till den implicita ståndpunkten. 

3.4.2 Bestämning av de utrikespolitiska målen 

Grundläggande upplysningar 
Vid bedömningen av vilka utrikespolitiska mål som de identifierade stånd-
punkterna skall hänföras till har en utgångspunkt varit de teoretiska precise-
ringar som har givits för varje måltyp. En ytterligare utgångspunkt vid 
bedömningen har varit de operationaliseringar av målen som har angivits, 
och som har återgetts i det teoretiska klassifikationsschemat. Detta innebär att 
de ideologiska mål som redovisas i empirikapitlen kan vara de som finns i 
klassifikationsschemat, men de behöver inte vara det eftersom de ideologiska 
mål som återgetts i schemat endast är exempel. Jag skall i detta avsnitt 
konkretisera hur målbestämningarna har gått till genom att ge några exempel 
för varje måltyp. För det ideologiska målet görs en mer ingående redogörelse, 
eftersom det är detta mål som har stått i centrum i avhandlingen. 

Ideologiska mål. Exemplet på ideologiska mål är hämtat från andra 
kammarens utrikespolitiska debatt den 24 mars 1965. I denna anförde skp:s 
partiledare C. H. Hermansson ståndpunkten att förhandlingar är nödvändiga i 
Vietnamkonflikten, och angav för denna ståndpunkt följande argument: 

”Förhandlingar är nödvändiga inte endast därför att konflikten kan 
utvidgas och få följder för världsfreden. De är nödvändiga därför att ett helt 
folk lider svårt under krigets fasor. Det vietnamesiska folket har alltsedan 
det andra världskriget tvingats föra en hård kamp för nationellt oberoende 
mot olika utländska makter.”150 

 

                                                        
150 Prot. 1965:13, Andra Kammaren, s. 68–69. 
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I ovanstående citat anför Hermansson tre argument för ståndpunkten att för-
handlingar är nödvändiga: 1) konflikten kan hota världsfreden, 2) Vietnams 
folk lider svårt och 3) Vietnam bör ha rätt till nationellt oberoende. Om vi 
bortser från det första argumentet (som har kategoriserats som uttryck för ett 
säkerhetsmål) säger argument två att Vietnams folk inte bör lida. Jag har 
tolkat detta som att det innebär att Hermansson värnar värderingar om att 
humanitet är viktigt, där det är fel att oskyldiga människor lider. Utifrån de 
preciseringar som gjordes av det ideologiska målet i teorikapitlet har jag följ-
aktligen klassificerat detta argument som uttryck för ett mål om ”humanitet”. 

Det tredje argumentet i ovanstående citat har jag tolkat som att Hermans-
son uttrycker värderingen att världens stater skall ha rätt till nationellt 
oberoende från utomstående stater. Då ”staters rätt till nationellt oberoende” 
rimligen bör tolkas som ett ideologiskt mål utifrån de preciseringar som 
gjordes av detta mål i teorikapitlet har detta argument också klassificerats 
som uttryck för ett ideologiskt mål.  

En ganska ingående redovisning görs i empirikapitlen av vilka olika typer 
av ideologiska mål som partierna har gett uttryck för. För att undvika even-
tuella oklarheter om hur mina målbeteckningar hänger ihop med vad partierna 
själva har uttryckt i materialet följer en sammanställning över detta i tabeller-
na 3.1 och 3.2. I stället för att bara lista de olika ideologiska målen har jag 
försökt gruppera dem efter vad de handlar om. Utgångspunkten har varit den 
gruppering som gjordes av de ideologiska målen i klassifikationsschemat i 
teorikapitlet.  
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Tabell 3.1: Kopplingar mellan författarens målbeteckningar och vad partierna 
har uttryckt i materialet (I). 

Förf. målbeteckningar Vad partierna har uttryckt i materialet 

Mål om förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc 

Humanitet Partierna har uttryckt beklagande om människors död och lidande, och 
förstörelse av samhälle och egendom. 

Jämställdhet Partierna har uttryckt att jämställdheten/kvinnors inflytande bör öka. 
Anm: I de flesta fall har partierna själva använt termen ”jämställdhet”. 

Moralisk rättfärdighet Partierna har uttryckt att det är klandervärt att orättfärdiga handlingar 
har begåtts. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”orättfärdig”. 

Mänskliga rättigheter Partierna har uttryckt att olika typer av rättigheter eller friheter bör 
värnas.  
Anm: Partierna har själva använt termerna ”rättighet”, ”rätt” eller  
”-frihet” (yttrandefrihet, rörelsefrihet, etc) 

Rättvisa Partierna har uttryckt det önskvärt att främja rättvisa.  
Anm: Partierna har själva använt termerna ”rättvisa” eller ”social 
rättvisa”. 

Inre säkerhet/trygghet Partierna har uttryckt att en stats befolkning bör skyddas från laglöshet, 
övergrepp och våldsdåd inom den egna staten. 

Mål om staters inre politiska, ekonomiska och religiösa system, samhällsmodell, etc 

Civilt samhälle Partierna har uttryckt att det civila samhället bör stärkas. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”civilt samhälle”. 

Demokrati Partierna har uttryck att demokrati är eftersträvansvärt.  
Anm: Partierna har själva använt termer som ”demokrati”, ”demokrati-
sering”, ”demokratiskt styre” etc, eller uttryckt att fria val är eftersträ-
vansvärt. 

Motverka kommunismen   Partierna har uttryckt sig negativt över kommunismen i världspolitiken. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”kommunism”. 

Politisk öppenhet Partierna har uttryckt att det är viktigt med ett öppet samhälle. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”öppet samhälle”. 

Rättsstat Partierna har uttryckt att det är viktigt med polis- och rättsväsende i 
andra länder. 

Viss samhällsmodell Partierna har förespråkat ett visst samhällssystem, men det är oklart mer 
exakt vilket. 
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Tabell 3.2:  Kopplingar mellan författarens målbeteckningar och vad partierna 
har uttryckt i materialet (II). 

Förf. målbeteckningar Vad partierna har uttryckt i materialet 

Mål om internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Avskaffande av 
imperialismen 

Partierna har uttryckt att imperialismen är skadlig och orsakar förtryck 
och utplundring. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”imperialism”. 

Avskaffande av 
kapitalismen 

Partierna har uttryckt att kapitalismen åstadkommer negativa verkningar 
i världen. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”kapitalism”. 

Avskaffande av 
kolonialismen 

Partierna har uttryckt att det är önskvärt att kolonialismen försvinner i 
världspolitiken. 
Anm: Partierna har själva använt termer som t.ex. ”kolonialt förflutet”, 
”kolonialt imperium”, etc. 

Fattigdomsbekämpning Partierna har uttryckt att det är viktigt att kämpa mot fattigdomen i 
världen. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”fattigdom”. 

Jämlika relationer Partierna har uttryckt att det är önskvärt att inte en stat (t.ex. USA) 
bestämmer i världspolitiken, utan att t.ex. FN/folkrätten utgör 
grundbulten i världsordningen. 

Nationellt oberoende Partierna har uttrycket att andra stater bör ha rätt till självständighet och 
oberoende från utländska makter. 

Solidaritet Partierna har uttryckt att solidaritet bör visas med andra folk, stater, etc. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”solidaritet”. 

Frihet* Partierna har uttryckt att det är eftersträvansvärt med frihet. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”frihet”. 

Fred** Partierna har uttryckt att fred är viktigt av humanitära skäl. 
Anm: Partierna har själva använt termen ”fred”. 

Anm.: *I de flesta fall när frihetsmålet har förekommit hos partierna har det varit svårt att föra in det 
under någon av de tre grupperna, eftersom det har varit oklart om det har åsyftat frihet från en 
förtryckande regim eller frihet från främmande makter. 
**Fredsmålet som ideologiskt mål förekom hos moderaterna i Vietnamfrågan, men då framgick det 
inte om det var inre förhållanden i Vietnam eller den mellanstatliga konflikten mellan USA och 
Vietnam som avsågs (eller både och). Följaktligen var det svårt att inplacera det målet i någon av de 
tre grupperna. 

När jag har identifierat de ideologiska målen i materialet har jag, som tidigare 
nämnts, haft två utgångspunkter. Den ena har varit den teoretiska precise-
ringen av ett ideologiskt mål (d.v.s. att det handlar om värderingar/värden 
som partierna vill sprida och värna utanför det egna landets gränser), och den 
andra de exempel på dessa mål som har funnits i litteraturen. Jag har sedan 
gått till väga på följande sätt när de olika ideologiska målen har ringats in i 
materialet. Om ett parti har uttryckt en ståndpunkt med en viss term (t.ex. 
”rättvisa”, ”demokrati”, etc) har jag också använt denna term, för att beteckna 



 

 70

det mål som ståndpunkten har givit uttryck för. Har det däremot förekommit 
en ståndpunkt hos ett parti som inte har uttryckts med en sammanfattande 
term har jag själv använt en samlingsterm, för att beteckna det mål som 
ståndpunkten varit uttryck för (t.ex. ”humanitet”, ”inre säkerhet/trygghet”, 
”nationellt oberoende”, etc). 

Säkerhetsmål. Ett första exempel på bestämningen av säkerhetsmålet är 
hämtat från citatet av Hermansson ovan från den 24 mars 1965 i andra kam-
marens utrikespolitiska debatt. Ett argument för ståndpunkten att det är nöd-
vändigt med förhandlingar i Vietnamkonflikten var att konflikten kan hota 
världsfreden. Jag har tolkat detta som att Hermansson anser att det är viktigt 
att åstadkomma fred och säkerhet i världen, och att ett eventuellt världskrig 
därför kan hota Sveriges nationella säkerhet. I enlighet med det första kriteriet 
på ett säkerhetsmål i teorikapitlet har därför detta argument kategoriserats 
som uttryck för ett säkerhetsmål.  

Ett andra exempel på ett säkerhetsmål är hämtat från den debattartikel om 
Irakkriget som var införd av Gudrun Schyman och Lars Ohly i Aftonbladet 
den 26 oktober 2002. En stor del av artikeln ägnas åt att beskriva den då 
aktuella situationen där USA, enligt artikelförfattarna, var beredd att agera 
utan sanktioner från FN:s säkerhetsråd och där FN utsattes för hård press av 
USA att sanktionera ett militärt anfall mot Irak. Det framgår tydligt att 
Schymans och Ohlys centrala ståndpunkt är att detta agerande från USA:s 
sida är klart felaktigt. Argumentet för ståndpunkten handlar om att vi får en 
farlig och osäker världsordning om det är supermakter själva, och inte FN, 
som skall bestämma när militära medel skall användas.151 När det andra krite-
riet på säkerhetsmål presenterades i teorikapitlet angavs kollektiv säkerhet 
och internationell rättsordning som ett medel för att uppnå internationell fred 
och säkerhet. Jag har bedömt det som att Schyman och Ohly anser att vi får 
en osäkrare värld om inte FN har det yttersta ansvaret för användning av 
militärt våld, och att detta i förlängningen också går ut över Sveriges 
nationella säkerhet. Detta är anledningen till att argumentet har klassificerats 
som uttryck för ett säkerhetsmål. 

Ekonomiska mål. Den tredje utrikespolitiska målkategorin är ekonomiska 
mål. Ett exempel på detta är hämtat från den utrikes-, handels- och valuta-
politiska debatten i riksdagen den 21 mars 1968 och ett inlägg som gjordes 
där av riksdagsledamoten herr Werner (vpk). Werner framförde ståndpunkten 
att Sverige borde kraftfullt ta avstånd från den amerikanska krigföringen i 
Vietnam. Ett av argumenten för detta var att krigföringen har orsakat en 
internationell valutakris, som även har drabbat den svenska ekonomin: 

 

                                                        
151 Schyman och Ohly 2002, s. 28. 
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”Det amerikanska kriget i Vietnam har lett till att förtroendet för dollarn 
håller på att försvinna. [---] Det är utgifterna för kriget i Vietnam och i 
vidare sammanhang hela den amerikanska expansionspolitiken, som orsa-
kat underskottet i den amerikanska betalningsbalansen. På grund av USA:s 
stora betydelse för världsekonomin medför USA:s svårigheter problem 
även för andra länder, t.ex. Sverige, som är invävda i samma kapitalistiska 
system.”152 

I argumentet menar Werner att Sveriges ekonomiska tillväxt/välfärd har 
drabbats negativt av den amerikanska krigföringen i Vietnam. Följaktligen 
har ståndpunkten klassificerats som uttryck för ett ekonomiskt mål. 

Övriga mål. De mål som har hänförts till kategorin ”övriga mål” är mål 
som inte har kunnat hänföras till kategorierna ideologiska mål, säkerhetsmål 
och ekonomiska mål. Orsaken till att de har klassificerats som ”övriga mål” är 
inte att det har saknats tillräckligt med information, utan att de helt enkelt 
förefaller handla om något annat. De mål i det undersökta materialet som har 
klassificerats som ”övriga mål” har på olika sätt handlat om formerna för 
utrikespolitiken, d.v.s. ståndpunkterna har avsett det sätt som utrikespolitiken 
bör föras på.  

Några exempel på ”övriga mål” är nationell sammanhållning (att landet 
bör hålla samman och inte vara splittrat i viktiga utrikesfrågor), opinionsstöd 
(att regeringen bör ha stöd för sin utrikespolitik i allmänna opinionen), 
strategiskt agerande (att regeringen bör tydligt och kraftfullt framföra sin 
utrikespolitik på den internationella arenan i t.ex. FN eller EU)153, måttfullhet 
i utrikespolitiken, saklighet i utrikespolitiken, att utrikespolitiken inte bör 
användas i inrikespolitiska/partitaktiska syften, och att regeringen bör hålla 
sig till de konventionella diplomatiska sederna. 

Obestämbara ståndpunkter. Det har också funnits ståndpunkter som inte 
har gått att hänföra till vare sig ideologiska mål, säkerhetsmål, ekonomiska 
mål eller övriga mål. Orsaken har varit att det har funnits för lite information i 
argumentationen, vilket har gjort att en klassificering har bedömts som alltför 
osäker. Ett exempel på en sådan obestämbar ståndpunkt är att ett parti har 
framhållit att ”det bör bli fred i Vietnam”, och att det inte heller har funnits 
några argument till ståndpunkten. Den ståndpunkten skulle t.ex. kunna vara 
uttryck för säkerhetsmål ifall fred antas innebära ökad internationell säkerhet, 
men också uttryck för ideologiska mål ifall det är värnandet av Vietnamns 
 

                                                        
152 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 62. 
153 Observera skillnaden mellan termerna ”partistrategiskt” och ”strategiskt” i detta samman-
hang. Partistrategiska mål (vilka nämndes tidigare i avsnitt 2.2.3) syftar till att främja det egna 
partiets maktposition genom t.ex. röstmaximering, maximering av den interna partisammanhåll-
ningen och erhållande av regeringsposter. Målet om strategiskt agerande syftar till att den natio-
nella utrikespolitiken skall gynnas genom ett kraftfullt och tydligt agerande på den internatio-
nella arenan. 
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befolkning som står i fokus. Jag har i empirikapitlen redovisat de obestäm-
bara ståndpunkterna, men däremot inte upptagit dem till analys. 

Tolkningskommentarer 
Vissa ståndpunkter har kunnat tolkas som uttryck för flera olika utrikespoli-
tiska mål beroende på hur de har formulerats. Nedan redovisas tre sådana 
ståndpunkter och olika måltolkningar av dem. 

Ståndpunkter om USA:s agerande i relation till FN/folkrätten. Tre utfalls-
rum har bedömts vara möjliga när det gäller kategoriseringen av ståndpunkter 
om FN och USA:s (och övriga stormakters) agerande i relation till FN: 1) Om 
ett parti har ansett det vara viktigt med FN och en internationell rättsordning 
för att skapa skydd och göra världen mindre farlig, eller för att reglera USA:s/ 
stormakters användning av militärt våld i världspolitiken, har det ansetts vara 
uttryck för ett säkerhetsmål; 2) Om ett parti har ansett att FN och en inter-
nationell rättsordning är viktigt för att motverka USA:s inhumana krigföring 
mot ett enskilt land, eller för att motverka USA:s utrymme för att dominera 
och bestämma i världspolitiken men där ingen koppling görs till användning 
av våld, har det kategoriserats som ett ideologiskt mål; 3) Om ett parti där-
emot endast nämner att anfallet mot Vietnam eller Irak är olagligt eller strider 
mot FN-stadgan/folkrätten har det inte kunnat kategoriseras med bestämdhet, 
eftersom det då inte har framgått om FN-stadgan/folkrätten är viktig av säker-
hetsskäl eller ideologiska skäl. 

Ståndpunkter om bistånd. När det gäller ståndpunkter om att ge bistånd 
till Vietnam eller Irak har fyra utfallsrum bedömts som möjliga: 1) Om ett 
parti har ansett att ekonomiskt bistånd är viktigt för att främja internationell 
fred/säkerhet och motverka framtida konflikter har det tolkats som uttryck för 
säkerhetsmål; 2) Om ett parti har ansett att bistånd är viktigt av humanitära 
skäl, för att hjälpa folket i ett annat land eller för att återuppbygga ett annat 
land efter stor förstörelse/ödeläggelse, har det tolkats som uttryck för ett 
ideologiskt mål; 3) Om ett parti har ansett att bistånd är viktigt för att främja 
det egna landets nationella ekonomisk tillväxt, handel och sysselsättning har 
det tolkats som uttryck för ett ekonomiskt mål; 4) Om ett parti endast har sagt 
att bistånd bör ges för att återuppbygga landet har det inte kunnat katego-
riseras med bestämdhet, eftersom det då inte har framgått om biståndet är 
viktigt av säkerhetsskäl, ekonomiska skäl eller ideologiska skäl. 

Ståndpunkter om fred/upphörande av krig. Tre utfallsrum har varit 
möjliga: 1) Om ett parti har ansett att ett krig bör upphöra på grund av att det 
minskar risken för ett storkrig eller på annat sätt ökar den internationella 
säkerheten har det ansetts vara uttryck för ett säkerhetsmål; 2) Om ett parti 
har ansett att ett krig bör upphöra på grund av att det skulle minska lidandet 
för människor har det tolkats som uttryck för ett ideologiskt mål; 3) Om ett 
parti har uttryckt t.ex. att fred bör främjas, att förhandlingar bör inledas, att 
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vapenvila bör åstadkommas eller att bombningar och krigshandlingar bör 
upphöra har ståndpunkten inte kunnat kategoriseras med bestämdhet. Skälet 
är att det då inte har framgått om ståndpunkten är uttryck för ett säkerhetsmål 
eller ideologiskt mål. 

3.4.3 Bedömning av de ideologiska målens förekomst 
Bedömningen av de ideologiska målens förekomst har handlat om att avgöra 
om dessa mål har varit dominerande i relation till säkerhetsmålen, de ekono-
miska målen och de s.k. övriga målen. För att avgöra detta har jag använt mig 
av analystekniken innehållsanalys. Innehållsanalysen, eller kvantitativ inne-
hållsanalys som den ibland också benämns, är en kvantitativ teknik för att 
studera förekomsten av olika företeelser i ett material. Det kan dels handla om 
hur frekventa olika företeelser har varit, dels om hur stort utrymme i tid eller 
rum som olika företeelser har fått.154 

Man kan tala om i huvudsak tre byggstenar i en innehållsanalys. Till att 
börja med måste analysenheten bestämmas. Det kan t.ex. röra sig om riks-
dagsdebatter, tidningsartiklar, nyhetstelegram eller valaffischer, men också 
om mer uppdelade enheter som t.ex. replikväxlingar i riksdagsdebatter, bild i 
samband med politisk protestaktion, nyhetstelegram utifrån olika ämnes-
områden, etc. Därefter måste man specificera de variabler i analysenheterna 
som skall undersökas. Dessa kan vara formvariabler (artiklars och tidnings-
rubrikers storlek, längd på anföranden, etc) eller innehållsvariabler (vilket 
ämne det handlar om, vilka aktörerna är, vad aktörerna uttalar sig om, stånd-
punkters och arguments innehåll, etc). Slutligen skall man tilldela variablerna 
vissa på förhand bestämda variabelvärden. Variablerna med tillhörande 
variabelvärden förtecknas i en kodbok, och informationen från analysenheter-
na matas antingen direkt in i datorn eller antecknas manuellt på kodblanket-
ter.155 

Vid bedömningen av de ideologiska målens förekomst har analysenheter-
na preciserats till argumentationer om Vietnam- och Irakfrågan. I avhandling-
ens insamlade material har textstycken med ståndpunkter och argument (argu-
mentationer) om Irak- och Vietnamfrågan spårats upp. Ståndpunkterna har 
sedan kunna vara uttryck för ideologiska mål, säkerhetsmål, ekonomiska mål 
eller s.k. övriga mål. Det innebär att i innehållsanalysen har variablerna varit 
utrikespolitiska mål, och variabelvärdena dessa fyra olika måltyper. Det skall 
tilläggas att eftersom innehållsanalysen har använts först i slutet av material-
analysen, efter att bestämningen av de utrikespolitiska målen först skett på 
 

                                                        
154 Boréus och Bergström 2005a, s. 43–44; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007, 
s. 223. 
155 Neuendorf 2002, s. 50–52 och 59; Bryman 2004, s. 187–191 och 194; Krippendorff 2004, s. 
98–100; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007, s. 227–231. 
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kvalitativ väg, har jag inte använt mig av kodbok och kodblanketter i strikt 
mening. Preciseringarna och operationaliseringarna av de olika målen i teori-
kapitlet, liksom klassifikationsschemat, kan dock sägas motsvara ”kodboken” 
med variabler och variabelvärden. Vidare har kriterierna på förekomsten av 
ideologiska mål varit frekvens och utrymme, d.v.s. hur frekventa de ideolo-
giska målen har varit i relation till de andra måltyperna och hur stort utrymme 
de olika måltyperna har fått i argumentationerna.156  

Frekvenskriteriet. När frekvens av de olika målen har bedömts i en 
utrikesfråga har jag räknat hur många gånger de olika målen totalt har före-
kommit i frågan. Noteringar om frekvensen har gjorts manuellt på pappers-
ark, vilket innebär att innehållsanalysen inte har utförts via dator. Den 
grundläggande arbetsmetoden för att räkna målen i materialet har gått till på 
följande sätt. En argumentation med en ståndpunkt och tillhörande argument 
har först identifierats i ett dokument. Antag sedan att dessa argument är tre till 
antalet: först kommer två argument som uttrycker säkerhetsmål och sist kom-
mer ett tredje argument som uttrycker ett ideologiskt mål. En notering har då 
gjorts att säkerhetsmålet har förekommit två gånger och det ideologiska målet 
en gång. Därefter har en ny argumentation i samma dokument eller i ett nytt 
dokument identifierats och målen i denna argumentation räknats, osv. 157  

När jag talar om en måltyps frekvens menas mer precist relativ frekvens, 
d.v.s. hur ofta den måltypen har förekommit i relation till de andra måltyper-
na. En måltyps relativa frekvens i en utrikesfråga har bestämts som dess andel 
av det totala antalet mål i utrikesfrågan.158 När de olika måltypernas relativa 
frekvenser har bedömts har jag inte använt exakta siffergränser, utan ungefär-
liga skattningar har gjorts. Har t.ex. de ideologiska målen haft en frekvens på 
65% och säkerhetsmålen en på 62% har jag bedömt att de två har haft ungefär 
samma förekomst. Skulle däremot skillnaden ha varit betydligt större, så att 
t.ex. de ideologiska målens andel av det totala antalet mål i en utrikesfråga 
har varit 65% medan säkerhetsmålens andel har varit 37%, har jag dragit 
 

                                                        
156 Kriterierna frekvens och utrymme återfinns i litteraturen om innehållsanalys (se Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007, s. 223). Men de kan också härledas ur litteraturen om 
motivanalys. Axel Hadenius har presenterat ett antal typer av kriterier för att rangordna aktörers 
motiv, och en sådan typ av kriterier handlar just om frekvens och utrymme. Man studerar då hur 
ofta olika utsagor förekommer, eller hur stor del av ett inlägg (ett tal, en artikel, etc) som olika 
utsagor ägnas. Se Hadenius 1984, s. 177. 
157 Ett och samma dokument kan alltså innehålla flera argumentationer. Antag att en person gör 
följande inlägg i en riksdagsdebatt: i början av talet anförs en ståndpunkt som är uttryck för ett 
säkerhetsmål, i mitten av talet anförs en annan ståndpunkt som är uttryck för ett ideologiskt mål 
och i slutet av talet anförs en tredje ståndpunkt som är uttryck för ett ekonomiskt mål. Totalt har 
då personen i sitt debattinlägg gett uttryck för tre argumentationer, och i dessa har personen 
totalt gett uttryck för två säkerhetsmål, ett ideologiskt mål och ett ekonomiskt mål. 
158 Om t.ex. de ideologiska målen skulle ha förekommit 35 gånger i en utrikesfråga, säkerhets-
målen 10 gånger, de ekonomiska målen 4 gånger och de övriga målen 1 gång skulle den relativa 
frekvensen för de ideologiska målen ha blivit 70% (35/50=0,7). 
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slutsatsen att de ideologiska målen har haft en högre förekomst än säkerhets-
målen.  

I s.k. intervjuartiklar har målen dock inte räknats. I sådana artiklar har 
partiledaren blivit intervjuad och svarat på ett antal frågor av journalisten. 
Detta har medfört att det blir problematiskt att räkna hur ofta ett visst mål har 
förekommit i artikeln, eftersom antalet argumentationer kan bli mer styrt av 
journalistens frågor än av partiledaren själv. Om ett mål har kommit till 
uttryck i en sådan artikel har jag därför gjort en notering om att det har före-
kommit en gång, och inte återgivit alla argumentationer med tillhörande 
ståndpunkter/argument. Detta förfarande torde inte ha snedvridit resultaten, 
eftersom det endast har förekommit vid två tillfällen. Det ena tillfället gäller 
en intervjuartikel med Lars Ohly (v) i Flamman den 22 april 2004, och det 
andra tillfället avser en intervjuartikel med utrikesminister Krister Wickman 
(s) i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 19 juni 1973. 

Utrymmeskriteriet. När utrymmet i en argumentation har bedömts har jag 
studerat om något mål har fått betydligt större utrymme än något annat mål. 
Jag har endast gett kommentarer i empirikapitlen om detta ifall olika mål har 
fått olika stort utrymme. Har målen fått ungefär samma utrymme har detta 
inte kommenterats. Jag har vid bedömningen av utrymmet inte räknat antalet 
meningar, utan även här gjort en ungefärlig skattning. För att ett mål skall ha 
ansetts fått en högre förekomst utifrån utrymmeskriteriet skall det ha ägnats 
en betydligt större del än andra mål. Det har således inte räckt att detta mål 
bara skiljer sig åt med några meningar, utan det skall ha förekommit i ett 
långt stycke eller i flera stycken, medan det andra målet bara i en mening eller 
i några få meningar. 
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KAPITEL 4 

Vänsterpartiet 

4.1 Inledning 
I detta första empirikapitel undersöker jag vänsterpartiet.159 För att läsaren 
lättare skall kunna följa de kommande detaljgenomgångarna av partiets stånd-
punkter och argument ges först en kort översikt över dess politik i Vietnam- 
och Irakkonflikten, d.v.s. partiets centrala ståndpunkter. Liknande översikter 
över centrala ståndpunkter i de två utrikesfrågorna redovisas också för de 
andra tre partierna.  

De viktigaste ståndpunkterna som skp/vpk hade under Vietnamkonflikten 
kan sammanfattas på följande sätt. När det gäller synen på den svenska rege-
ringens utrikespolitik menade partiledningen och riksdagsledamöter för parti-
et att Sverige borde uttrycka stark kritik mot och tydligare ta avstånd från den 
amerikanska krigföringen i Vietnam, och att verka för att de amerikanska 
bombningarna mot Vietnam upphörde. Sverige borde också kraftigt öka sitt 
bistånd till Vietnam. Vidare framhölls att Sverige borde erkänna Demokra-
tiska republiken Vietnam (d.v.s. Nordvietnam)160, och upprätta diplomatiska 
förbindelser med Sydvietnams nationella befrielsefront (FNL) och också 
erkänna denna som representant för avgörande delar av Sydvietnams 
befolkning. Partiet menade också att Sverige borde erkänna Sydvietnams 

 

                                                        
159 Partiet har inte hetat ”vänsterpartiet” under hela undersökningsperioden. 1921–1967 var 
beteckningen ”Sveriges kommunistiska parti” (skp) och 1967–1990 ”vänsterpartiet kommunis-
terna” (vpk). I de fall där resonemangen i texten tangerar dessa äldre perioder används beteck-
ningarna skp och vpk. 
160 Demokratiska republiken Vietnam utropades 1945 av Ho Chi Minh, och blev under 1950-
talet lika med Nordvietnam (Hägerdal 2005, s. 216 och 239). 
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provisoriska revolutionära regering (PRR), som bildades 1969.161 Partiet 
framhöll också vikten av att förhandlingar inleddes mellan de krigförande 
parterna, och att parterna höll sig till det fredsavtal som de undertecknade i 
januari 1973. 

När det gäller Irakkonflikten kan de viktigaste ståndpunkterna innan 
krigsutbrottet i mars 2003 sammanfattas med att Sverige borde försöka för-
hindra att USA anfaller Irak och att krig utbryter och att Sverige borde agera i 
FN, EU och andra internationella sammanhang för att förmå USA att dra 
tillbaka sitt hot om att använda kärnvapen mot Irak. Efter krigsutbrottet 
framhöll vänsterpartiet att den svenska regeringen borde vara skarpare i sitt 
fördömande över USA:s angrepp och den efterföljande ockupationen av Irak, 
och att Sverige borde agera kraftfullare i FN för att fördöma kriget. Vidare 
betonades att USA och dess allierade omedelbart skulle lämna Irak, och att 
Sverige skulle upphöra med exporten av krigsmateriel till de krigförande 
länderna. 

Kapitlet är disponerat i tre avsnitt. Först går jag igenom materialet för 
Vietnamfrågan med avseende på vilka utrikespolitiska mål som partiet har 
gett uttryck för, och därefter följer samma sak för Vietnamfrågan. Vietnam-
frågan och Irakfrågan bildar således två separata avsnitt i kapitlet. Dessa två 
avsnitt är kronologiskt disponerade. Avsnittet om Vietnamfrågan är uppdelat 
efter de tre tidsnedslagen 1965–66, 1968 och 1972–73 och avsnittet om Irak-
frågan är uppdelat på tiden före och efter krigsutbrottet. Kapitlet avslutas med 
ett tredje avsnitt som sammanfattar de empiriska resultaten med avseende på 
avhandlingens forskningsfrågor. Kapitlen för de övriga tre partierna är dispo-
nerade på samma sätt. 

4.2 Vietnamfrågan 
4.2.1 Inledningsfas: 1 januari 1965–31 december 1966  
Som redan nämnts börjar studiet av partiernas utrikespolitiska mål under 
Vietnamkriget med en analys av åren 1965 och 1966. Första gången frågan 
om Vietnamkriget kommer upp under denna tidsperiod är i riksdagens 
utrikespolitiska debatt, som hålls i första och andra kammaren den 24 mars 
1965. De inlägg om Vietnamkriget som görs från representanter för skp 

 

                                                        
161 Sydvietnams provisoriska revolutionära regering inrättades 1969 i ett område nära den kam-
bodjanska gränsen, och fungerade som en slags ”skuggregering”. I detta område fanns också 
ledningen för FNL och den militära ledningscentralen (Sydvietnams centralbyrå). Se Hägerdal 
2005, s. 272. 
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kommer från herr Lager och herr Hermansson, vilka tar upp frågan i var sitt 
anförande.162  

De ideologiska målen om humanitet kommer till uttryck när herr Lager 
argumenterar för ståndpunkten att Vietnams folk behöver hjälp, uppmuntran 
och medkänsla, och att Sverige borde ge till känna sin avsky för den ameri-
kanska krigföringen i Vietnam. Den gemensamma motiveringen för detta är 
att krigföringen drabbar det vietnamesiska folket mycket svårt. Herr Lager 
noterar att ”[…] tidningarna meddelat att amerikanerna […] börjat använda 
napalmbomber mot Nordvietnams städer och byar och tagit till stridsgaser för 
att, som det heter, ’röka ut’ de för sin frihet kämpande Sydvietnamesiska 
bönderna ur deras torftiga hyddor”.163 Ett av herr Hermanssons argument för 
ståndpunkten att det är nödvändigt med förhandlingar i Vietnamkonflikten är 
också uttryck för vikten av humanitet, eftersom han menar att det vietname-
siska folket lider under krigets fasor.164 

Ett annat av Hermanssons argument för ståndpunkten att det är nöd-
vändigt med förhandlingar i Vietnamkonflikten är uttryck för det ideologiska 
målet om staters rätt till nationellt oberoende. Han anser nämligen att det 
Vietnamesiska folket skall ha sin rätt till nationellt oberoende, som det sedan 
länge kämpat för mot olika utländska makter: ”Det vietnamesiska folket har 
alltsedan det andra världskriget tvingats föra en hård nationell kamp för natio-
nellt oberoende mot olika utländska makter.”165  

Slutligen framförs säkerhetsmålet utifrån uppfattningen att världsfreden 
kan hotas av Vietnamkriget. Detta mål framkommer som ett argument hos 
Hermansson till varför det är nödvändigt med förhandlingar: ”Förhandlingar 
är nödvändiga […] därför att konflikten kan utvidgas och få följder för 
världsfreden.”166 Hotet mot världsfreden är också ett argument bakom 
Hermanssons ståndpunkt att Sverige och andra folk måste markera sitt 
avståndstagande mot de amerikanska anfallen.167  

Den 11 april 1965 antar skp:s partistyrelse ett uttalande med titeln Viet-
nam måste få fred!168 Uttalandet inleds med påståenden om att ”solidaritet 
över gränserna” alltid varit utmärkande för arbetarrörelsen, att ”[e]n viktig 
 

                                                        
162 När det gäller benämningarna på dem som deltar i riksdagsdebatterna har jag följt original-
benämningarna i källmaterialet. Det innebär att i Vietnamfrågan skrivs ”herr” eller ”fru” följt av 
efternamn första gången en riksdagsledamot för skp/vpk anges, och i Irakfrågan för- och 
efternamn första gången en riksdagsledamot för vänsterpartiet anges.  Det kan noteras att ”herr 
Hermansson” är partiledaren C. H. Hermansson. 
163 Prot. 1965:13, Första Kammaren, s. 71. 
164 Prot. 1965:13, Andra Kammaren, s. 68. 
165 Ibid., s. 68–69. 
166 Ibid., s. 69. 
167 Ibid., s. 69. 
168 Alla uppgifter från uttalandet är hämtade från följande källa: Sveriges kommunistiska parti, 
uttalande från partistyrelsen, 11/4 1965.  
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form för internationalismen är solidaritet med de nya staterna och deras folk” 
och att Sverige bör stödja folk som kämpar för sin nationella självständighet. 
Uttalandet fortsätter med krav på att resurser från nedrustning bör användas i 
biståndssyfte, att det svenska biståndet snabbt måste byggas ut, att de ekono-
miska förbindelserna med Sydafrika bör avbrytas och att Vietnam måste få 
fred. Mer specifikt är kravet angående Vietnam att ”[v]årt land bör verka för 
att Geneveöverenskommelsens regler tillämpas, angreppshandlingarna upp-
hör och de amerikanska trupperna dras bort från Vietnam.” 

Ett problem vid tolkningen av uttalandet är att flera av kraven (stånd-
punkterna) inte innehåller så mycket information att de ger vägledning om de 
utrikespolitiska målen, och att de är ganska allmänna och inte kopplade 
explicit till Vietnamkriget. Kravet på solidaritet med folk som kämpar för sin 
nationella självständighet bör dock rimligen (om än med en viss osäkerhet) 
kunna tolkas som att gälla för Vietnam. Detta krav kan således ses som 
uttryck för de ideologiska målen om solidaritet och staters rätt till nationellt 
oberoende. 

I riksdagens andra kammare riktar herr Hector den 29 april 1965 en 
interpellation till statsminister Tage Erlander, där Hector ställer frågan om 
regeringen överväger möjligheterna av en svensk humanitär insats till Nord- 
och Sydvietnam genom t.ex. sjukhus och ambulans. Hectors skäl till varför 
detta bör ske är att kriget i Vietnam börjar drabba de civila allt mer och att 
människor därmed lider. Om kriget säger Hector att det börjar bli ” […] allt 
hänsynslösare och grymmare. Klimat och geografiska förhållanden gör till-
ståndet ännu mer olidligt. Behovet av humanitära hjälpåtgärder är omät-
ligt.”169 Samma ståndpunkt med liknande skäl anför Hector också i sin replik 
till statsminister Erlanders svar den 20 maj.170 Hectors två ståndpunkter är 
följaktligen uttryck för de ideologiska målen om vikten av humanitet.  

Den 23 augusti 1965 beslutar det utvidgade arbetsutskottet i skp att 
sända ett telegram till USA:s president Lyndon Johnson med en protest mot 
landets krigföring i Vietnam. Telegrammet innehåller följande uttalande:  

”Vi protesterar mot den nya utvidgningen av den amerikanska terrorkrig-
föringen mot Nordvietnam när man genom förstörelse av dammanlägg-
ningar söker utnyttja svälten som vapen. Er åtgärd kommer att mötas med 
avsky i en hel värld.”171 

I denna protest är den underförstådda ståndpunkten att utvidgningen av den 
amerikanska krigföringen mot Vietnam bör stoppas, och motiveringen för 
detta är att krigföringen innebär att dammar förstörs och folket svälter. I 
 

                                                        
169 Prot. 1965:20, Andra Kammaren, s. 52. 
170 Prot. 1965:26, Andra Kammaren, s. 5. 
171 Sveriges kommunistiska parti, uttalande från utvidgade arbetsutskottet, 23/8 1965. 
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telegrammet är det således ett ideologiskt mål med värderingar om humanitet 
som framhävs. 

På partistyrelsemötet den 15 till 17 oktober 1965 beslutas att översända 
ett uttalande till den amerikanske presidenten Johnson, där man protesterar 
mot den amerikanska krigföringen i Vietnam.172 I uttalandet sägs att partiet 
protesterar mot det ”aggressionskrig” som USA för, och som motivering 
anges att ”[…] your genocide committed by showering the Vietnamese 
hamlets with 1000 pound bombs, fragmentation bombs and napalm, and your 
threat against world peace”. Här ges uttryck för ett ideologiskt mål utifrån 
värderingen om humanitet, men också för ett säkerhetsmål utifrån uppfatt-
ningen att världsfreden hotas.  

Vidare förespråkar partiet i uttalandet bl.a. ståndpunkten att landet måste 
återförenas, och som skäl till detta sägs att återföreningen måste ske på basis 
av ”[…] national sovereignity, independence, territorial integrity and no 
military alliances”. Denna ståndpunkt är följaktligen också att betrakta som 
uttryck för ett ideologiskt mål, men utifrån värderingen om staters rätt till 
nationellt oberoende. 

Den 2–3 november 1965 hålls höstens remissdebatt i riksdagen. Från 
skp berörs Vietnamkriget av herr Hermansson i ett anförande och i två gen-
mälen mot folkpartiledaren Bertil Ohlin, och av herr Adolfsson i ett anföran-
de.  

De ideologiska målen om humanitet finns hos Hermansson för det första i 
hans anförande. Han framför i detta ståndpunkten att Vietnamkriget måste 
fördömas och bekämpas, och argumentet för detta är att det ”[…] dödar 
människor, förstör deras egendom […].”173 I Hermanssons anförande fram-
kommer också, utifrån en negativ värdering av kriget, den implicita stånd-
punkten att Vietnamkriget är förkastligt utifrån argumentet att kriget är ett 
utrotningskrig med terrorbombningar.174 För det andra finns målen om huma-
nitet i Hermanssons två genmälen mot herr Ohlin. I båda dessa genmälen gör 
Hermansson en negativ värdering av Vietnamkonflikten där han framför den 
implicita ståndpunkten att Vietnamkriget är förkastligt, eftersom människor 
dödas och plågas av de amerikanska anfallen.175 Adolfsson gör i sitt anfö-
rande beskrivningar av de negativa konsekvenserna som kriget har fått på 
människorna och samhällena i Vietnam, och uttrycker därmed en underför-
stådd ståndpunkt om att kriget är förkastligt.176 

 

                                                        
172 Alla uppgifter från uttalandet är hämtade från följande källa: Sveriges kommunistiska parti, 
uttalande från partistyrelsen, 15/10–17/10 1965. 
173 Prot. 1965:33, Andra Kammaren, s. 61. 
174 Ibid., s. 61. 
175 Ibid., s. 81 (ena genmälet) och 118 (andra genmälet). 
176 Prot. 1965:33, Första Kammaren, s. 39–42.  
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Ideologiska mål om staters rätt till nationellt oberoende återfinns i Hermans-
sons första anförande som ett ytterligare argument för ståndpunkten att Viet-
namkriget måste fördömas och bekämpas177, liksom även hos Adolfsson (vid 
två tillfällen).178 Vidare framför Hermansson längre fram i anförandet stånd-
punkten att Sverige bör erkänna Demokratiska republiken Vietnam, d.v.s. 
Nordvietnam.179  

Slutligen den tredje typen av ideologiskt mål, vilket är avskaffande av 
imperialismen. Detta framkommer när Hermansson värderar Vietnamkriget: 
”Till sitt grundläggande innehåll är det amerikanska kriget mot Vietnam ett 
smutsigt kolonialkrig fört av en imperialistisk stormakt”, framhåller han.180 
Den implicita ståndpunkten är således att det amerikanska kriget mot Viet-
nam är klandervärt, eftersom det är uttryck för amerikansk imperialism. 

Säkerhetsmålet baserat på uppfattningen att världsfreden kan hotas åter-
finns i Hermanssons första anförande som ett ytterligare argument bakom 
ståndpunkten att Vietnamkriget måste fördömas och bekämpas181, och även 
hos Adolfsson (vid två tillfällen)182. Hermansson ger också uttryck för ett 
säkerhetsmål när han som ett argument till den ovan nämnda ståndpunkten 
om att Sverige bör erkänna Nordvietnam framför att detta främjar freden i 
världen. Han framhåller bl.a. att det inte finns någon motsättning mellan de 
beroende folkens frihetskamp och fred i världen, utan ”[t]värtom förhåller det 
sig på det motsatta sättet, nämligen att undertryckandet av vissa folks själv-
ständighet är ett hot mot freden.”183  

Av alla de nämnda målen som framkommit i Hermanssons anförande är 
det målet om värnandet av humanitet som ges störst utrymme. Detta mål 
exemplifieras och konkretiseras betydligt mer än de andra. För Adolfsson 
gäller att målet om humanitet får större utrymme än alla andra mål; ingående 
exemplifieringar ges av krigets negativa effekter på det vietnamesiska folket 
och dess samhällen. 

Den 9 december 1965 hålls en särskild utrikesdebatt i andra kammaren 
i anslutning till ett antal interpellationer och frågor angående aktuella utrikes-
politiska spörsmål. Från skp:s sida håller herr Hermansson ett anförande i 
debatten, i vilket han kommer han in på det pågående Vietnamkriget.  

Ideologiska mål om humanitet kommer för det första till uttryck i en 
värderande beskrivning som Hermansson gör av det rådande läget i Vietnam. 
Den implicita ståndpunkten är att kriget är förkastligt, eftersom det har 
 

                                                        
177 Prot. 1965:33, Andra Kammaren, s. 61. 
178 Prot. 1965:33, Första Kammaren, s. 39 (ena tillfället) och 41 (andra tillfället). 
179 Prot. 1965:33, Andra Kammaren, s. 62. 
180 Ibid., s. 61. 
181 Ibid., s. 61. 
182 Prot. 1965:33, Första Kammaren, s. 40 (ena tillfället) och 42 (andra tillfället).  
183 Ibid., s. 62. 
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brutaliserats under det senaste året. Hermansson menar att kriget nu föröder 
människoliv och egendom i hela Vietnam och att kriget därför är ett ”utrot-
ningskrig”.184 Målet om humanitet kommer också till uttryck i ståndpunkten 
att Sverige borde ge större humanitära hjälpinsatser än vad som redan har 
skett.185 

Ideologiska mål om staters rätt till nationellt oberoende kommer till 
uttryck två gånger: dels i ett krav (en ståndpunkt) om att ”[…] det vietname-
siska folket skall leva i fred och nationellt oberoende”186, dels i en ståndpunkt 
om att ett erkännande av Demokratiska republiken Vietnam är angeläget187. 

Säkerhetsmålen om att världsfreden hotas kan identifieras utifrån tre 
ståndpunkter om att den amerikanska krigföringen i Vietnam hotar världs-
freden. För det första: Hermansson framhåller i en värderande beskrivning av 
kriget den implicita ståndpunkten att USA:s krig mot Vietnam är förkastligt, 
eftersom det är ”[…] ett krig som sätter hela världens fred i fara”.188 För det 
andra: Hermansson framhåller i en annan värderande beskrivning att kriget är 
förkastligt, eftersom USA:s bombningar ”[…] kraftigt ökat risken för utvidg-
ning av Vietnamkriget till ett nytt utrotningskrig”.189 För det tredje: Hermans-
son menar också i anförandet att kriget har ökat spänningarna i världen och 
orsakat stormakternas ökade rustningar.190 

Den 19–21 januari 1966 äger vinterns remissdebatt i riksdagen rum. I 
andra kammaren kommer då herr Hermansson den 19 januari in på Vietnam-
frågan i ett av sina anföranden. Det handlar inte om någon längre utläggning, 
men Hermansson berör ändå kort det pågående Vietnamkriget. En ståndpunkt 
som han framför i Vietnamfrågan är att statsmakterna bör ge ökad hjälp till 
det vietnamesiska folket, och skälet för detta är att folket lider svårt under 
krig och förtryck och att det därför är en fråga om solidaritet.191 Ståndpunkten 
ger uttryck för de ideologiska målen om främjande av humanitet och solida-
ritet.  

En annan ståndpunkt i Hermanssons inlägg om Vietnamfrågan är att det 
bör ske en ökad aktivitet för att Genèvekonferensens beslut skall respekteras. 
Argumentet för detta är att det främjar Vietnams självbestämmande: ”Sam-
tidigt vill jag uppmana till ökad aktivitet för kravet att Genèvekonventionens 
beslut skall respekteras, vilket innebär att Vietnams folk i praktiken får 

 

                                                        
184 Prot. 1965:40, Andra Kammaren, s. 38. 
185 Ibid., s. 39. 
186 Ibid., s. 39. 
187 Ibid., s. 39. 
188 Ibid., s. 38. 
189 Ibid., s. 38. 
190 Ibid., s. 39. 
191 Prot. 1966:2, Andra Kammaren, s. 94. 
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bestämma över sitt eget liv”, framhåller Hermansson.192 Ståndpunkten ut-
trycker det ideologiska målet om staters rätt till nationellt oberoende. 

1966 års utrikes- och handelspolitiska debatt går av stapeln den 23 
mars 1966. De riksdagsledamöter från skp som gör inlägg om Vietnamkriget 
är herr Adolfsson och herr Hermansson. Vietnamfrågan berörs av Adolfsson i 
ett anförande, och av Hermansson i ett anförande och i ett genmäle till 
utrikesminister Torsten Nilsson.  

Det ideologiska målet om humanitet hos Adolfsson framkommer i hans 
värdering av händelserna i Vietnamkriget. Han framhåller att ”[i] regerings-
deklarationen heter det att det framför allt är det mänskliga lidandet som har 
upphört världsopinionen, detta alltså sagt apropå vietnamkriget”, och fortsät-
ter med att ”[j]a det är naturligt, ty dessa lidanden är obeskrivliga och för oss 
oförståeliga. Tortyren och bombningarna är självfallet helt oförsvarliga.”193 
Implicit i detta resonemang finns ståndpunkten att Vietnamkriget är förkast-
ligt, och skälet är att människor dödas och skadas av bombningarna och 
tortyren. Målet om värnandet av humanitet framförs också av Hermansson i 
hans anförande. Bakom ståndpunkten att Vietnamfrågan borde ha upptagit en 
större plats i riksdagens utrikesdebatter de senaste åren finns nämligen argu-
mentet att människor dödas och skadas.194 

Adolfsson ger i sitt anförande också uttryck för ideologiska mål om 
staters rätt till nationellt oberoende. Det framkommer i ståndpunkterna om 
att den svenska regeringen bör erkänna Demokratiska republiken Vietnams 
regering i Nordvietnam195, och att det är FNL som skall vara huvudparten i 
eventuella förhandlingar med USA196.  

Målet om staters rätt till nationellt oberoende kommer också till utryck 
hos Hermansson, liksom det ideologiska målet om demokrati. Dessa mål 
framkommer i hans längre anförande i ståndpunkterna att folket i Vietnam 
borde ha rätt att i fria val själva få bestämma hur landet skall styras197 (demo-
krati), och att Sverige borde diplomatiskt erkänna Demokratiska republiken 
Vietnam198 (staters rätt till nationellt oberoende). I Hermanssons genmäle mot 
Bertil Ohlin kommer målet om staters rätt till nationellt oberoende till uttryck 
i ståndpunkten, att Vietnam i framtiden bör styras utan inblandning utifrån.199  

När det gäller andra mål ger Adolfsson uttryck för ett säkerhetsmål, 
eftersom han i sitt anförande intar positionen att det finns en risk för att 
 

                                                        
192 Ibid., s. 94. 
193 Prot. 1966:12, Första Kammaren, s. 76. 
194 Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 74. 
195 Prot. 1966:12, Första Kammaren, s. 75. 
196 Ibid., s. 76. 
197 Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 74–75. 
198 Ibid., s. 76. 
199 Ibid., s. 81. 
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Vietnamkriget kan utvecklas till en storkonflikt.200 Hermansson ger också 
uttryck för de ideologiska målen om solidaritet och moralisk rättfärdighet. 
Han framför nämligen i sitt anförande åsikten att Sverige bör visa ”solidari-
tet” och ta avstånd från den amerikanska krigföringen, eftersom de som driver 
kriget ”[…] begår en orättfärdig och förkastlig handling”.201  

Slutligen skall nämnas att Hermansson också i sitt anförande ger uttryck 
för det övriga målet om opinionsstöd. Han framför ståndpunkten att de bor-
gerliga partierna borde inta en tydligare position i Vietnamfrågan. Hermans-
son är nämligen kritisk mot att de är alltför otydliga och kortfattade i frågan. 
Skälet till detta är att det, enligt Hermansson, tycks finns en diskrepans 
mellan vad partiledarna tycks anse och vad den allmänna opinionen i deras 
partier tycker.202 

När det gäller frågan om målens utrymme kan det konstateras att i 
Adolfssons anförande får målet om staters rätt till nationellt oberoende större 
utrymme än de andra målen. Även i Hermanssons anförande får målet om 
staters rätt till nationellt oberoende större utrymme än andra mål. 

Den 7 juli 1966 beslutar skp:s arbetsutskott att skicka ett brev till den 
svenska regeringen med krav på vad den bör göra för att få ett slut på Viet-
namkriget.203 Den grundläggande ståndpunkten i brevet är att det amerikans-
ka anfallskriget mot Vietnam måste upphöra och att den svenska regeringen 
måste utnyttja alla möjligheter för att söka få till stånd ett slut på kriget. Det 
som den svenska regeringen bör göra preciseras i tre krav (rekommendatio-
ner): att regeringen klart och tydligt skall fördöma det amerikanska angreppet, 
erkänna Demokratiska republiken Vietnam och upprätta förbindelser med 
Sydvietnams Nationella befrielsefront. De två sista kraven gör att stånd-
punkten kan tolkas som uttryck för det ideologiska målet om staters rätt till 
nationellt oberoende.  

Bakom den grundläggande ståndpunkten i brevet finns också argumenten 
att de utvidgade amerikanska bombningarna leder till människors lidande, 
och att risken ökar för att ett världskrig skall uppstå. Dessa argument gör att 
ståndpunkten också ger uttryck för ett ideologiskt mål om humanitet och för 
ett säkerhetsmål om att världsfreden hotas.  

I den remissdebatt som hålls i riksdagens andra kammare den 1 
november 1966 framförs synpunkter i Vietnamfrågan av herr Hermansson i 
ett av hans anföranden. En central ståndpunkt är: ”De avgörande synpunk-
terna på Vietnamkriget är givetvis att ett litet folk av den amerikanska stor-
makten vägras rätten att bestämma över sitt eget liv och utsätts för ett brutalt 
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202 Ibid., s. 74. 
203 Alla uppgifter i brevet är hämtade från följande källa: Sveriges kommunistiska parti, 
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anfallskrig.”204 Hermansson vidareutvecklar och exemplifierar sedan denna 
ståndpunkt. I ståndpunkten kan två ideologiska mål urskiljas: dels staters rätt 
till nationellt oberoende, dels vikten av humanitet.  

På partistyrelsemötet den 12–13 november 1966 antas ett uttalande i 
Vietnamfrågan, i vilket flera ideologiska mål förekommer.205 För det första 
görs en negativ värdering av kriget där det sägs att folket lider: ”Det vietna-
mesiska folket utsättes för allt svårare lidanden genom flygbombardemang 
och andra militära aktioner.” Ståndpunkten är alltså att de militära aktionerna 
är förkastliga, eftersom de utsätter folket för lidande och följaktligen värnas 
målet om humanitet. För det andra intas ståndpunkten att ”[d]en amerikanska 
imperialismen måste tvingas att upphöra med folkmordet i Vietnam, tvingas 
till reträtt”, i vilken målen om avskaffande av imperialismen och värnande av 
humanitet kan urskiljas. För det tredje värnas principen om staters rätt till 
nationellt oberoende genom att ett av partiets krav är att Sverige skall 
erkänna Demokratiska republiken Vietnam och upprätta förbindelser med 
Sydvietnams nationella befrielsefront.  

4.2.2 Mellanfas: 21 februari 1968–31 augusti 1968  
Jag lämnar nu den allmänna inledningsperioden under 1965–1966 och går in 
på den första hälften av år 1968. Centralt för denna period är den Vietnam-
demonstration som statsrådet Olof Palme deltar i den 21 februari detta år. I 
samband med demonstrationen håller Palme ett tal på Sergels Torg där han 
går till hårt angrepp mot USA:s krigföring i Vietnam. Palmes deltagande i 
demonstrationen och hans kritik mot USA väcker skarpa reaktioner i den 
amerikanska utrikesledningen, som kallar hem sin ambassadör i Stockholm 
för konsultationer.  

Vpk:s partiledare C. H. Hermansson ger i Kvällsposten den 9 mars 1968 
följande kommentar till dessa händelser: 

”Sverige bör replikera med motsvarande åtgärd. Vårt parti har ställt krav 
om en nedfrysning av de diplomatiska och kulturella relationerna med 
USA. Motiveringen är USA:s anfallskrig mot Vietnam. Enligt denna upp-
fattning borde vårt land ha varit först med åtgärden att hemkalla ambassa-
dören.”206 

Hermanssons ståndpunkt i uttalandet är klar: Sverige bör frysa ner sina diplo-
matiska och kulturella relationer med USA. Däremot är hans motivering för 
 

                                                        
204 Prot. 1966:30, Andra kammaren, s. 49. 
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206 Larsson 1968, s. 6. 
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detta inte tillräckligt utförlig för att den, enligt min mening, skall kunna klas-
sificeras utifrån de olika utrikespolitiska måltyperna.207 

Kritiken mot USA återfinns också i ett uttalande som görs den 12 mars 
1968 av partiledare Hermansson och verkställande utskottet.208 I detta 
upprepas kravet på att Sverige bör frysa ner förbindelserna med USA, och det 
kompletteras med uppmaningar bl.a. om att regeringen måste ingripa mot 
svenska företag som stödjer den amerikanska upprustningen och krigföringen, 
att det svenska hjälparbetet och stödet till Vietnam måste öka och att den 
svenska opinionen mot den amerikanska krigföringen måste intensifieras. 
Dessa krav (ståndpunkter) innehåller dock inte så pass mycket information att 
de ger vägledning om målen. En passage i uttalandet lyder dock: 

”En överväldigande majoritet av svenska folket intar en mycket kritisk 
hållning till USA:s anfallskrig mot Vietnam. Om denna opinion inte öppet 
uttrycks av regering och riksdag sviker de sina demokratiska skyldigheter.” 

Ståndpunkten är att riksdag och regering bör uttrycka kritik mot USA:s krig i 
Vietnam, eftersom en majoritet av det svenska folket är kritiska. Ståndpunk-
ten är därför uttryck för det övriga målet om vikten av opinionsstöd. 

Den 21 mars 1968 äger den årliga utrikes- och handelspolitiska debat-
ten i riksdagen rum. I denna debatt är det från vpk:s sida herr Werner och 
herr Hermansson som gör inlägg om Vietnamfrågan. Werner berör frågan i 
ett anförande, och Hermansson i ett anförande och i ett genmäle till bl.a. 
utrikesminister Torsten Nilsson, Gunnar Helén (fp) och Gösta Bohman (h).  

Beträffande det ideologiska målet om värnande av humanitet kommer 
detta till uttryck när Werner argumenterar för ståndpunkten att Sverige som 
alliansfritt land bör säga sin mening om Vietnamkriget. Skälet till detta är 
bl.a. att kriget har karaktären av ”folkutrotning” där grymma metoder 
används.209 Hermansson framhåller i sitt genmäle att vpk inte kan acceptera 
allt i regeringens Vietnampolitik, utan att partiet är kritiskt mot denna politik 
på flera punkter. Hermansson menar exempelvis att Sverige i flera avseenden 
är ett stöd för den amerikanska upprustningen och krigföringen, och han 
menar också att alla dessa företeelser utgör ”[…] ett stöd för folkmordet i 
Vietnam”.210 Här gör Hermansson en värderande beskrivning, och den imp-
 

                                                        
207 Frågan kvarstår varför USA:s anfallskrig kräver att relationerna mellan länderna avbryts. Är 
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licita ståndpunkten är att Sverige bör upphöra med sitt stöd för den ameri-
kanska krigföringen, eftersom den leder till ett folkmord. Ståndpunkten att 
folkmordet i Vietnam måste upphöra framkommer även i Hermanssons längre 
anförande i debatten.211 

De ideologiska målen om staters rätt till nationellt oberoende och främ-
jande av social rättvisa uttrycks i Werners anförande när han, som ett annat 
skäl till varför Sverige bör säga sin mening om kriget, anför att ”[k]riget i 
Vietnam gäller ett litet folks kamp för nationellt oberoende och social 
rättvisa.”212 Fler fall där målet om staters rätt till nationellt oberoende kom-
mer till uttryck finns längre fram i Werners anförande, där han framhåller 
ståndpunkten att Sverige bör erkänna Nordvietnam.213 Hermansson framför i 
sitt genmäle också kritik mot regeringen, för att denna inte krävt ett omedel-
bart amerikanskt tillbakadragande av trupper i Vietnam. Argumentet för 
denna åsikt lyder: ”Det handlar ju om ett lands frihet och självständighet, och 
den är inte vunnen förrän de främmande trupperna är borta.”214  

Det ideologiska målet om avskaffande av imperialismen framkommer i 
Hermanssons anförande där han framför ståndpunkten att imperialismen 
måste bekämpas: ”Striden gäller att bryta imperialismens herravälde”, fram-
håller han. Anledningen är att det ytterst är denna som ligger bakom utplund-
ring och krig i tredje världen, och därmed den amerikanska krigföringen i 
Vietnam.215  

Det ideologiska målet om avskaffande av kapitalismen framkommer 
också i Werners anförande när han beskriver kriget i Vietnam, och därvid 
menar att det är ett krig ”[…] som ingår som ett led i kampen för att bevara 
det kapitalistiska utplundrarsystemet över huvud taget […]”.216 Den implicita 
ståndpunkten är att Vietnamkriget är förkastligt, eftersom det ytterst är ett 
utflöde av kapitalismen.217  

Säkerhetsmålet framkommer i Werners anförande som ett ytterligare 
argument till varför den svenska regeringen inte kan undgå att ta ställning 
mot Vietnamkriget. Werner menar nämligen att kriget hotar den internatio-
nella säkerheten: ”För varje dag står det allt mera klart att vad som sker i 
Vietnam kan komma att gälla krig och fred för hela världen.”218 
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Även det ekonomiska målet kommer till uttryck i Werners anförande i form 
av oro över att den svenska ekonomiska välfärden skadas. Werner intar posi-
tionen att ett skäl till varför Sverige bör ta avstånd från det amerikanska kriget 
i Vietnam är att det skulle mildra den internationella valutakrisen. Bakom 
denna argumentation finns resonemanget att USA:s krigföring i Vietnam har 
orsakat stora ekonomiska problem för USA, och därmed starkt bidragit till 
den aktuella internationella valutakrisen. Då USA:s betydelse för världseko-
nomin är betydande medför landets ekonomiska problem även problem för 
Sverige, enligt Werner.219 

Slutligen det övriga målet om opinionsstöd, vilket framkommer i början 
på Hermanssons genmäle till Nilsson, Helén och Bohman. Hermansson 
inleder detta genmäle med att framföra ståndpunkten att alla partier måste ta 
hänsyn till den allmänna opinionen i Vietnamfrågan. Argumentet är att 
”[b]akgrunden till denna debatt är ju den folkvrede som går över världen mot 
Förenta staternas utrotningskrig i Vietnam”, och han menar att det inte går att 
stänga in och stoppa denna folkvrede.220  

På det partistyrelsemöte som hålls den 11 och 12 maj 1968 beslutas att 
sända ett telegram till Demokratiska Republiken Vietnams delegation i Paris. 
Telegrammet är ställt till minister Xuan Thuy och har följande innehåll: 

”Käre Kamrat. Vi önskar Er och Er delegation framgång i Ert arbete för 
fred och Vietnams oberoende och återförening. USA-imperialisterna har 
sedan Johnsons tal den 31 mars intensifierat sitt angreppskrig i Syd-Viet-
nam och mot Demokratiska republiken Vietnam. Det är därför nödvändigt 
för världsopinionen att bredda och stärka rörelsen för kraven på att USA:s 
regering villkorslöst stoppar bombningarna och alla andra angreppshand-
lingar mot DRV och upphör med sin aggression i Vietnam.”221 

Av textens innehåll kan åtminstone två utrikespolitiska mål urskiljas. För det 
första signaleras ett ideologiskt mål om staters rätt nationellt oberoende i 
önskan om att delegationen skall ha framgång i arbetet för Vietnams oberoen-
de ett. För det andra går det att utläsa ett ideologiskt mål om avskaffande av 
imperialismen, eftersom det görs en värdering av det amerikanska kriget där 
”USA-imperialisterna” framställs i negativ dager på grund av krigföringen i 
Vietnam. Det övriga innehållet, som handlar om att Vietnam bör få fred och 
att de amerikanska krigshandlingarna bör stoppas, går dock inte att klassifice-
ra som olika utrikespolitiska mål. Anledningen är att det inte framgår om 
detta bör ske t.ex. utifrån från svenska säkerhetsintressen eller utifrån mål om 
att folket i Vietnam bör undslippa lidande. 
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4.2.3 Slutfas: 1 juli 1972–30 juni 1973 
Det tredje tidsnedslaget som jag gör i Vietnamfrågan är en fokusering på 
andra hälften av år 1972 och första hälften av år 1973. Centrala händelser 
under denna tidsperiod är USA:s intensifierade bombningar av krigsområdet, 
det tal som statsminister Palme håller den 23 december 1972 och det freds-
avtal som undertecknas av parterna i januari 1973. Kriget når en kulmen 
under 1972 med omfattande bombningar från USA:s sida, samtidigt som 
avtrappningsfasen inleds under början av 1973 i och med att fredsavtalet 
undertecknas. 

Den 17 september 1972 antar partistyrelsen ett uttalande om Indokina 
som visar på flera ideologiska mål.222 För det första ges uttryck för värnandet 
av humanitet. Halva uttalandet ägnas åt en värderande beskrivning av kriget i 
Vietnam, där den implicita ståndpunkten är att man fördömer bombandet och 
de förödande effekter detta får på människor och samhällen. En mer uttryck-
lig sådan ståndpunkt återkommer också senare i uttalandet.  

För det andra hävdas staters rätt till nationellt oberoende, eftersom partiet 
intar positionen att man stödjer Republiken Sydvietnams provisoriska rege-
rings krav på nationell självständighet. För det tredje och fjärde vill man 
avskaffa imperialismen respektive värna om solidaritet: ”Vi uppmanar till 
stegrad rörelse för solidaritet med de angripna och för kamp mot USA-impe-
rialismen”, lyder den sista meningen i uttalandet.  

Det är emellertid målet om värnande av humanitet som ges störst utrym-
me i uttalandet, eftersom en stor del av detta ägnas åt att beskriva och exemp-
lifiera hur USA:s krig leder till död, lidande och förstörelse.  

I en interpellation den 17 oktober 1972 riktar riksdagsledamoten herr 
Måbrink en fråga till utrikesminister Krister Wickman om bl.a. svenskt erkän-
nande av Sydvietnams provisoriska revolutionära regering (PRR), och ger 
därvid uttryck för flera ideologiska mål. 223 Måbrink menar att det finns goda 
skäl för den svenska regeringen att erkänna denna regering och samtidigt 
avbryta förbindelserna med Saigonjuntan. Skälen är bl.a. att PRR i över-
vägande grad behärskar landets territorium, har stöd av befolkningens majo-
ritet och att Saigonregeringen regerar uteslutande i kraft av USA:s stöd.224 
Måbrink ger således uttryck för målet om staters rätt till nationellt oberoen-
de.  

Ett annat argument för ett svenskt erkännande av PRR är att ett sådant 
också skulle vara ett ”[…] markerat politiskt ställningstagande mot USA-
 

                                                        
222 Alla uppgifter från uttalandet är hämtade från följande källa: Vänsterpartiet kommunisterna, 
uttalande från partistyrelsen, 17/9 1972. 
223 Något svar från utrikesministern (och därmed någon interpellationsdebatt) följer emellertid 
inte, eftersom Måbrink senare drar tillbaka interpellationen. Se Register, 1972 års riksdag, s. 
361. 
224 Prot. 1972:98, s. 32–33. 
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imperialismen […]”, som utför ”[…] barbariska terrorbombningar […]”.225 
Därmed ger Måbrink också uttryck för målen om avskaffande av imperia-
lismen och värnandet av humanitet. När det gäller målens utrymme i uttalan-
det är det målet om staters rätt till nationellt oberoende som upptar störst 
utrymme i interpellationen. 

I slutet av december 1972 kommer alla partiledare för de svenska riks-
dagspartierna överens om ett gemensamt upprop i Vietnamkonflikten. 
Uppropet offentliggörs den 29 december och texten med partiledarnas signa-
turer trycks i pressen, för att allmänheten skall kunna skriva på och skicka in 
till riksdagen. Även partierna och olika organisationer distribuerar listorna. I 
uppropet uppmanas samtliga parter i kriget att skriva under det fredsavtal som 
USA och Nordvietnam i oktober sade sig vara överens om, och man vädjar 
till USA:s regering om ett omedelbart stopp för bombningarna i Vietnam. 
Skälen till varför det är viktigt med fredsavtalet och ett upphörande av bomb-
ningarna är att Vietnam måste få ”fred och oberoende”.226 Ett upphörande av 
bombningar mot Vietnam och ett mål om fred i landet är dock i sig otillräck-
lig information för en kategorisering av utrikespolitiska mål. Däremot är 
målet om Vietnams oberoende uttryck för det ideologiska målet om staters 
rätt till nationellt oberoende. 

I januari 1973 författas en motion av herr Hermansson m.fl. där han 
driver ståndpunkten att Sverige bör upprätta diplomatiska förbindelser med 
Republiken Sydvietnams provisoriska regering (PRR).227 Ett av argumenten 
för detta är att det skulle vara ett erkännande för ett fritt och oberoende Viet-
nam. I motionen anses också PRR uppfylla de kriterier man kan ställa på en 
legitim regering, d.v.s. att en regering skall ha uppnått ett rimligt mått av yttre 
suveränitet och blivit någorlunda accepterad av omvärlden, samt uppnått ett 
rimligt mått av inre suveränitet där regeringen upprätthåller kontroll över ett 
visst territorium.228 Ståndpunkten är således uttryck för det ideologiska målet 
om staters rätt till nationellt oberoende.  

Den 11 januari 1973 ställer herr Hermansson en interpellation till 
utrikesminister Krister Wickman. Hermansson ger för det första uttryck för 
ideologiska mål om värnande av humanitet. I början av interpellationen gör 
han en värdering av Vietnamkonflikten där den underförstådda ståndpunkten 
är att de amerikanska bombningarna är förkastliga, eftersom de får oerhört 
negativa effekter på människor, samhället och naturen i Vietnam.229 I slutet 
av interpellationen anförs ståndpunkten att Sverige bör ge ett massivt 

 

                                                        
225 Ibid., s. 32. 
226 Riksdagspartierna 1972, s. 1. 
227 Det framgår inte av motionen exakt vilket datum den författades. 
228 Mot. 1973:19 (paginering saknas). 
229 Prot. 1973:3, s. 22. 
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materiellt stöd till Vietnams folk på grund av den stora förödelse som USA:s 
bombningar orsakat.230  

För det andra ges uttryck för ett annat ideologiskt mål om främjande av 
solidaritet. Hermansson framför uppfattningen att det behövs fler viktiga 
solidaritetshandlingar för Vietnams folk än namninsamlingar, och nämner 
som exempel på dessa att förbindelserna med Saigonjuntan bör avbrytas, att 
regeringen upprättar diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams 
provisoriska revolutionära regering (PRR), etc.231 

För det tredje och fjärde ger Hermansson uttryck för det ideologiska 
målet om avskaffande av imperialismen och säkerhetsmålet om att världs-
freden hotas. Dessa två mål uttrycks tillsammans i mitten av interpellationen 
när Hermansson gör en värderande beskrivning av konflikten: ”USA-imperia-
lismens terrordåd är ett hot mot hela världens fred.”232 

Den 12 januari 1973 författas en motion av herr Hermansson m.fl. där 
det föreslås att en statlig forskningsfond för Vietnam inrättas, för att tillför-
säkra det vietnamesiska folket framtida resurser inom områdena vetenskaplig 
forskning och teknisk utveckling. Hermansson framhåller ideologiska mål om 
värnande av humanitet och solidaritet när han i motionens inledning fram-
håller ståndpunkten att det ställs ”[…] nya krav på svenska solidaritetshand-
lingar”, eftersom USA:s bombningar har lett till en omfattande förstörelse.233 

Hermansson ger också uttryck för målet om staters rätt till nationellt 
oberoende när han hävdar att de högteknologiska bombningarna har hindrat 
landets befrielse från utländska makter: ”Massiva insatser av forskning och 
teknik används i dag i syfte att krossa den folkliga befrielsekampen för ett 
fritt och oberoende Vietnam.”234  

Biståndsfrågan berörs också av herr Hermansson m.fl. i en motion från 
den 25 januari 1973. I motionen ges uttryck för flera ideologiska mål. Dessa 
framkommer bl.a. bakom ståndpunkten (kravet på) att Sverige kraftigt skall 
öka sitt ekonomiska bistånd till Vietnam. Argumentet för detta krav är nämli-
gen att kriget mot Vietnam inneburit ett enormt lidande för människorna och 
förstörelse av samhällen och infrastruktur, vilket Hermansson ger flera kon-
kreta exempel på. Ett ökat svenskt bistånd skulle därför vara ”[…] ett viktigt 
uttryck för solidaritet och kan bidra till att ge folken i länderna en människo-
värdig materiell tillvaro”.235 Hermansson ger således uttryck för målen om 
värnandet av humanitet och solidaritet.  
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I motionen görs även en värderande beskrivning av Vietnamkriget, vilket 
också visar på ett antal ideologiska mål. För det första värnas staters rätt till 
nationellt oberoende. Hermansson säger nämligen, apropå det avtal som 
slutits mellan Demokratiska republiken Vietnam och USA, att det ”[ä]r en 
seger för det tappra vietnamesiska folket, som i århundraden fått kämpa för 
sin nationella självbestämmanderätt.”236 För det andra uttrycks ett mål om att 
imperialismen bör avskaffas. Hermansson talar bl.a. om ”[d]en amerikanska 
imperialismen, som varit det vietnamesiska folkets mest brutala och häm-
ningslösa fiende […]”, och att ”[…] USA-imperialismen visat sitt rätta 
ansikte inför världens folk”.237 För det tredje värnas återigen humanitet 
genom att flera exempel på den brutala amerikanska krigföringen ges.238 

Den 31 januari 1973 anordnas en allmänpolitisk debatt i riksdagen 
mellan de olika partiledarna och de övriga riksdagsledamöterna. Från vpk:s 
talare görs inlägg i Vietnamdebatten från herr Hermansson i ett anförande och 
av herr Werner i ett anförande.  

Det ideologiska målet om staters rätt till nationellt oberoende kommer 
hos Hermansson till uttryck i hans värderande beskrivning av Vietnamkriget 
när han hävdar att ett viktigt steg har tagits genom fredsöverenskommelsen i 
Paris, och att ”[d]et tappra vietnamesiska folket, som i århundraden fått 
kämpa för sin nationella självbestämmanderätt, har vunnit en stor seger.”239 
Vidare framför Hermansson ståndpunkten att en annan viktig fråga i Viet-
namarbetet är att Sverige måste erkänna PRR som folkets regering i Sydviet-
nam.240 Werner intar i sitt anförande positionen att Sverige bör erkänna PRR, 
och att ”[d]et är ännu en lång väg innan hela det vietnamesiska folket fritt kan 
forma sin egen framtid.”241 

Det ideologiska målet om vikten av solidaritet kommer till uttryck hos 
Hermansson när han framför ståndpunkten att det bör vara möjligt att uppnå 
större enighet om de uppgifter i ”solidaritetsarbetet” med Vietnams folk som 
nu föreligger.242 Werner framhåller också att det är bra att man idag ”[…] 
också från den här talarstolen hyllat den svenska ungdom som i många år 
arbetat aktivt för solidaritet med Vietnams folk”.243 

Det ideologiska målet om avskaffande av imperialismen kommer till 
uttryck hos Hermansson i början och längre fram i anförandet när han gör 
flera värderande beskrivningar av Vietnamkonflikten och vad den handlar 
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om. Hermansson anför då implicita ståndpunkter om att ”USA-imperialismen 
kommer med olika metoder att fortsätta sin inblandning”244, att den ”ameri-
kanska imperialismen” varit det vietnamesiska folkets mest brutala fiende245, 
att ”USA-imperialismen” visserligen har lidit ett svårt nederlag i Indokina 
men att den kommer att vara fortsatt stark246, och att ”[i]mperialismen är alla 
folks gemensamma fiende” och inte bara Indokinas247. Vidare nämner Her-
mansson (som ovan nämnts) viktiga frågor i solidaritetsarbetet med att hjälpa 
Vietnam. En sådan fråga är att världsopinionen inte får invagga sig i lugn, 
eftersom ”[…] USA-imperialismen har brutit förr mot internationella avtal 
och konventioner”.248  

De ideologiska målen om värnande av humanitet kommer till uttryck i 
Hermanssons beskrivning av Vietnamkriget. Han säger att ”[d]en förstörelse 
som den amerikanska krigföringen åsamkat Indokinas folk är fruktansvärd”, 
och ger sedan flera exempel på detta. Den underförstådda ståndpunkten är 
alltså att den amerikanska krigföringen är förkastlig, eftersom den har med-
fört så stort lidande.249 Vidare framför Hermansson uppfattningen att en vik-
tig uppgift framöver är återuppbyggnaden av Vietnam där ”[i]nga insatser kan 
helt sopa bort spåren efter ett medvetet och barbariskt folk- och miljö-
mord.”250  

Slutligen det övriga målet om opinionsstöd. Detta kommer till uttryck i 
Werners anförande som ett argument till ståndpunkten att det är viktigt att 
Sverige erkänner PPR. Werner menar att vpk upprepar detta krav ”[…] i 
övertygelsen att det står i överensstämmelse med de stämningar hos det 
svenska folket som har gett ett så tydligt utslag i namninsamlingens resul-
tat.”251  

Betträffande målens utrymme får målen om avskaffande av imperialis-
men, staters rätt till nationellt oberoende och värnandet av mänskliga rättig-
heter störst utrymme i Hermanssons anförande. Hos Werner får målet om 
staters rätt till nationellt oberoende att mer utrymme än de resterande målen. 

Den 21 mars 1973 hålls den utrikes-, handels- och valutapolitiska 
debatten i riksdagen. Från vpk görs inlägg i Vietnamfrågan av herr Hermans-
son i ett anförande, och av herr Takman i ett anförande.  

Det ideologiska målet om staters rätt till nationellt oberoende uttrycks av 
Hermansson i början av debattinlägget när han gör en värderande beskrivning 
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av konflikten: den seger som det vietnamesiska folket vunnit är betydelsefull 
bland annat för ”[…] dess egen fred och nationella självständighet”, fram-
håller då Hermansson.252 Ståndpunkten är alltså att segern över USA är posi-
tiv, därför att den bl.a. innebär självständighet. Målet om nationellt oberoende 
framkommer även lite senare i inlägget när Hermansson åter värderar konflik-
ten, och intar positionen att det inte existerar någon reell ”självbestämmande-
rätt” för folket i södra Vietnam.253 Takman ger också uttryck för ovanstående 
mål när han framför uppfattningen, att en av de mest angelägna sakerna i 
Vietnamfrågan är den sydvietnamesiska befolkningens rätt till självbestäm-
mande.254 

Det ideologiska målet om värnandet av humanitet uttrycks av Hermans-
son i början av anförandet när han gör den värderande beskrivningen, att det 
avgörande skälet till varför det vietnamesiska folkets seger över USA är 
betydelsefull är att ”[…] Vietnams folk nu kan slippa de krigets fasor, som 
Förenta staternas anfallskrig inneburit”.255 Värderingen om humanitet åter-
finns också i den värderande beskrivning av Vietnamkriget som görs av Tak-
man: dels kort i början av denna beskrivning256, dels mer utförligt längre fram 
i beskrivningen där Takman ger flera exempel på hur fångar behandlas krän-
kande257. Vidare framkommer humanitetsmålet när Takman framhåller stånd-
punkten, att en av de mest angelägna sakerna i Vietnamarbetet är att Viet-
nams folk får en mer mänsklig tillvaro.258 

Det ideologiska målet om avskaffande av imperialismen framkommer i 
början och lite längre fram i debattinlägget när Hermansson gör värderande 
beskrivningar av konflikten. Inlägget inleds med konstaterandet att den stora 
segern som Vietnam har vunnit över ”USA-imperialismen” är betydelse-
full.259 Lite senare hävdar Hermansson att förverkligandet av Parisavtalet från 
januari 1973 försvåras av krafter i södra Vietnam, som stöds av ”USA-
imperialismen”.260 Längre fram i anförandet framhåller han att det vietname-
siska folkets seger över USA har visat att ett litet folk kan stå emot kampen 
mot ”[…] världens starkaste imperialistiska stat och militärmakt” och att detta 
har haft ett stort inflytande i kampen mot ”imperialismen” i andra länder.261 

Det ideologiska målet om avskaffande av kapitalismen framhålls också i 
samband med att Hermansson, i den sist nämnda ståndpunkten ovan, fram-
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håller det positiva i att det vietnamesiska folket har vunnit över USA. Detta 
har enligt honom haft ett inflytande på även ”[…] kampen mot kapitalism 
[…] i alla andra länder”.262 Det ideologiska målet om främjande av solidaritet 
framkommer i Hermanssons anförande när han framhäver ståndpunkten att 
”[s]olidaritetsrörelsen” för folken i Indokina inte får mattas av.263 En övrig 
iakttagelse är också att målet om värnandet av mänskliga rättigheter får 
betydligt större utrymme i Takmans anförande än de övriga utrikespolitiska 
målen. 

Den 11 april 1973 ställer herr Takman från vpk en s.k. enkel fråga till 
utrikesminister Wickman om hur regeringen bedömer USA:s bombningar av 
Cambodja mot bakgrunden av Parisavtalet den 27 januari 1973, och vilka 
initiativ som regeringen har tagit för att tillkännage sin inställning till USA:s 
fortsatta aggression i Indokina.264 Den 26 april lämnar utrikesministern sitt 
svar på frågan, och Takman ger i samband med detta också en replik på detta 
svar. Takman ger i denna replik uttryck för ett ideologiskt mål om värnande 
av humanitet, eftersom han är mycket kritisk mot USA:s bombningar av 
Cambodja i sin beskrivning av dessa händelser:  

”I Cambodja finns snart inga marionetter, och där finns snart inget egent-
ligt inbördeskrig. Där finns snart bara ett luftrum fyllt med Nixons 
bombplan, på marken raderas område efter område rent från byar, städer 
och oskattbara historiska minnesmärken, och befolkningen […] blir förstås 
utraderad under B-52:ornas bombmattor.”265 

Den implicita ståndpunkten i Takmans inlägg är att USA:s bombande i 
Cambodja är förkastligt, eftersom det leder till död, lidande och förstörelse. 

Den 25 april 1973 följer en debatt i riksdagen i samband med att 
utrikesutskottets betänkande UU1973:3 behandlas. Betänkandet behandlar de 
två motioner som herr Hermansson m.fl. författade i januari 1973, och 
debatten i kammaren kommer att beröra biståndspolitik i allmänhet. Från 
vpk:s sida görs inlägg om Vietnam i två anföranden: dels från herr Måbrink, 
dels från herr Takman.  

Måbrink berör biståndspolitik i allmänhet i sitt anförande, men kommer 
kort in på Vietnam och ger då uttryck för det ideologiska målet om avskaffan-
de av imperialismen: ”Ett av de brutalaste exemplen på hur imperialismen 
fungerar är USA. Jag behöver bara nämna Indokina för att visa att alla medel 
är tillåtna för att tillskansa sig råvaror i andra länder.”266  I denna värderande 
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beskrivning av Vietnamkonflikten (som alltså pågår i Indokina) är den under-
förstådda ståndpunkten att imperialismen är klandervärd, eftersom den leder 
till en rad negativa konsekvenser.  

I sitt anförande kommenterar Takman partiets motion om kravet på en 
statlig forskningsfond för Vietnam. Han ger en lång redogörelse för de 
bakomliggande omständigheterna till förslagets framväxt, och hur forsknings-
samarbetet mellan Sverige och Vietnam fungerar på olika områden. Det 
avgörande skälet bakom förlaget synes dock vara humanitärt, d.v.s. att forsk-
ningsfonden på olika sätt skall främja återuppbyggnaden av det civila livet i 
Vietnam. Takman ger som exempel bl.a. medicinsk forskning och tillvara-
tagande av arkeologiska och historiska minnesmärken. Kravet på en forsk-
ningsfond är därför ett uttryck för målet om värnandet av humanitet, där det 
vietnamesiska folket skall få möjlighet till ett drägligare liv efter kriget.267 

Den 27 april 1973 ställer herr Takman också en interpellation till 
utrikesminister Wickman om hur regeringen ser på läget i Indokina och de 
överträdelser av Parisavtalet som USA, enligt Takman, har gjort sig skyldigt 
till. I interpellationen driver Takman ståndpunkten att USA och Saigon-
administrationen har kränkt detta avtal på ett allvarligt och systematiskt sätt.  

De argument Takman som anför för ståndpunkten gör att denna ger 
uttryck för ideologiska mål. För det första värnas staters rätt till nationellt 
oberoende: ”USA fortsätter i många former med sitt militära engagemang och 
sin inblandning i Sydvietnams inre angelägenheter för att inte dess neokolo-
nialistiska regim skall falla sönder”, framhåller Takman.268 Den implicita 
positionen är att USA:s agerande är dåligt, eftersom det motverkar Vietnams 
frigörelse och självständighet. För det andra värnas målet om humanitet. Tak-
man är nämligen i sin beskrivning av konflikten kritisk till att USA fortsätter 
med sina bombningar och sin illa behandling av politiska fångar.269 

Den 18 maj avger utrikesministern sitt svar på Takmans interpellation, 
varpå Takman replikerar. I denna replik uttrycker Takman åter en negativt 
värderande beskrivning av USA:s bombningar. Den underförstådda stånd-
punkten är att bombningarna är klandervärda, eftersom dessa har medfört 
negativa effekter för civilbefolkningen. Takman ger även flera konkreta 
exempel på bombningarnas negativa effekter. Även i denna replik ger Tak-
man följaktligen uttryck för det ideologiska målet om humanitet.270 

Den 19 maj 1973 antar partistyrelsen ett uttalande med titeln Vi uttalar 
vår solidaritet med de indokinesiska folken.271 I uttalandet ges uttryck för 
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olika ideologiska mål. Inledningsvis beskrivs hur USA brutit mot Parisavtalet 
genom omfattande bombningar, vilket leder över till en protest från partiet: 
”Vi protesterar med skärpa mot dessa ytterligt allvarliga krigshandlingar mot 
de laotiska och kambodjanska folken.” Ställningstagandet är således ett 
uttryck för värnandet av humanitet. Ytterligare ideologiska mål återfinns i 
slutet av uttalandet där mål om solidaritet, staters rätt till nationellt oberoen-
de och en viss samhällsmodell (exakt vilken modell som åsyftas anges dock 
inte) kommer till uttryck: ”Vi uttalar vår djupa solidaritet med de vietname-
siska folken i deras kamp för fred, nationellt oberoende och uppbyggnaden av 
ett samhällssystem som tillgodoser det arbetande folkets krav.”272 

4.2.4 Empiri från kongressmaterial:  
1 januari 1965–31 december 1974 

Det kongressmaterial som har undersökts är dels antagna partiprogram, dels 
uttalanden om Vietnamkriget som har antagits (inklusive av kongressen 
antagna telegram och brev). Vietnamfrågan tas inte specifikt upp i parti-
program som har antagits 1965–1975, men den görs det däremot i uttalanden 
och telegram från 1967 och 1972 års partikongresser. Nedan kommer ett 
uttalande och ett telegram från 1967 års kongress, liksom ett uttalande från 
1972 års kongress, att analyseras. 

På partiets 21:a kongress den 13–16 maj 1967 antas ett uttalande med 
titeln Stöd Vietnams kämpande folk. I uttalandet förekommer ideologiska mål 
avskaffande av imperialismen, staters rätt till nationellt oberoende, värnandet 
av humanitet och solidaritet. Även ett säkerhetsmål om att världsfreden hotas 
kan urskiljas i uttalandet. 

Ideologiska mål om avskaffande av imperialismen framkommer för det 
första i den värderande beskrivningen av Vietnamkonflikten, som inleder 
uttalandet. USA beskrivs som en aggressiv imperialistisk stat, som orsakar 
enorm död och förödelse i Vietnam. Den underförstådda ståndpunkten är allt-
så att den amerikanska imperialismen är förkastlig.273 Målet framkommer 
också längre fram i uttalandet när partiet intar positionen att det ”[…] stödjer 
alla de aktioner som direkt eller indirekt bidrar till att utveckla en bred 
massrörelse för Vietnams kämpande folk mot den amerikanska imperialis-
men”.274 

Det ideologiska målet om staters rätt till nationellt oberoende framkom-
mer både i den inledande värderande beskrivningen där det vietnamesiska 
 

                                                        
272 Det är svårt att fånga denna samhällsmodell (eller ”samhällssystem” som det står i uttalandet) 
med en samlingsterm, eftersom det enda som sägs är att partiet förordar ”[…] ett samhälls-
system som tillgodoser det arbetande folkets krav”. 
273 Vänsterpartiet kommunisterna (Sveriges kommunistiska parti) 1967, s. 96. 
274 Ibid., s. 97. 
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folkets kamp för självständighet framhålls som något positivt275, och längre 
fram i uttalandet när partiet framhäver ståndpunkten att Vietnams folk bör få 
bestämma över sin utveckling utan främmande inblandning276. Även de 
ideologiska målen om humanitet och solidaritet uttrycks i den inledande 
beskrivningen av kriget. Den amerikanska krigföringen, som anses ha fått 
oerhört negativa konsekvenser i Vietnam, kritiseras mycket hårt.277 ”[S]olida-
ritetsrörelsen” som utvecklas allt mer med Vietnams utsatta folk framställs 
däremot som något positivt.278 

Slutligen kan även ett marginellt säkerhetsmål, utifrån uppfattningen att 
världsfreden kan hotas, urskiljas. Det framhålls att den framväxande världs-
rörelsen mot Vietnamkriget kan bli det som gör detta krig och liknande krig 
omöjliga och även ”[…] hejdar utvecklingen hän mot ett tredje världskrig”.279  

Under den pågående kongressen kom också information om att ameri-
kanska bombplan under natten den 12 maj 1967 hade fällt splitterbomber över 
bostadskvarter, butiksbyggnader och skolor i Hanois centrum.280 Detta för-
anledde antagandet av ett telegram till den amerikanska ambassaden i Stock-
holm med följande innehåll: 

”Kongressen med Vänsterpartiet kommunisterna vill på det kraftigaste 
protestera mot den systematiska utrotning av civilbefolkningen i Demokra-
tiska republiken Vietnam som bedrives av USA:s flygvapen. Den nattliga 
bombningen den 12 maj av folkrika bostadskvarter i Hanois centrum visar 
än en gång att den amerikanska krigsmaskinen nu sätts in för att utrota ett 
folk som inget annat begär än att själv få forma sin framtid.”281 

Av telegrammet framgår att partiets ståndpunkt är att USA:s bombningar i 
Vietnam är klandervärda. Argumentet är att det leder till att många civila 
människor, som bara vill forma sitt lands framtid, dödas. Två ideologiska 
mål, ett som värnar humanitet och ett som värnar staters rätt till nationellt 
oberoende, kan sålunda urskiljas.  

När det gäller målens utrymme kan det konstateras att målen om avskaf-
fande av imperialismen, staters rätt till nationellt oberoende och värnandet av 
humanitet får det största utrymmet. 

På partiets 23:e kongress den 26–29 oktober 1972 antas ett uttalande 
om Vietnam med titeln Internationell solidaritet mot imperialismens förtryck. 
Uttalandet har följande innehåll: 
 

                                                        
275 Ibid., s. 96. 
276 Ibid., s. 97. 
277 Ibid., s. 96. 
278 Ibid., s. 96. 
279 Ibid., s. 96. 
280 Ibid., s. 97. 
281 Ibid., s. 98. 
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”Imperialismen trängs tillbaka. Den är i kris. Den skärper utplundring och 
förtryck mot de länder och folk som ligger under dess herravälde. Imperia-
lismen är alla folks fiende. Mot det internationella storkapitalet står solida-
riteten mellan alla förtryckta folk och klasser och mellan de socialistiska 
krafterna i världen. Vänsterpartiet kommunisterna manar till enhet i 
kampen mot imperialismen. I förgrunden för den internationella solidari-
teten står fortfarande uppgiften att göra slut på USA:s folkmord i Indokina. 
USA måste ut ur Indokina!”282 

I uttalandet framhävs flera ideologiska mål beträffande Vietnam: avskaffande 
av imperialismen, värnandet av humanitet och solidaritet. Som titeln antyder 
kan den sammanfattande ståndpunkten beträffande just Vietnam sägas vara 
att solidaritet bör visas med dess folk, vilket har drabbats av imperialismens 
förtryck. 

4.3 Irakfrågan 
4.3.1 Upptrappningsfas till kriget: 1 juli 2002–19 mars 2003 
Som tidigare nämnts i metodkapitlet skedde en allmän upptrappning av 
krigshotet från USA:s sida sommaren och hösten år 2002, varför den andra 
halvan av 2002 har valts som startpunkt för undersökningsperioden i Irak-
frågan. Någon särskild aktivitet om den ökande krigsrisken i Irak kan inte 
märkas inom vänsterpartiet under sommaren, men under hösten 2002 börjar 
partiet mer aktivt delta i debatten om Irakkriget. 

Den 22 oktober 2002 inlämnar Lars Ohly m.fl. en motion om Irak, 
vilken handlar om bl.a. kurdernas situation, vapeninspektörernas arbeten, 
FN:s ekonomiska sanktioner mot landet sedan Gulfkriget, men även om den 
förestående upptrappningen av USA:s krigshot mot Irak. Beträffande det 
senare slår Ohly fast att vänsterpartiets ståndpunkt är att Sverige bör göra sitt 
yttersta för att förhindra att ett krig utbryter i Irak. Ett krig i Irak kan 
nämligen, enligt motionen, ”[…] sprida sig till andra delar av Mellanöstern 
och få förödande konsekvenser för inte bara denna del av världen utan även få 
svåra globala följder”.283 Argumentet handlar alltså om att kriget hotar 
internationell säkerhet, vilket gör att ståndpunkten ger uttryck för ett säker-
hetsmål. 

Den 25 oktober 2002 riktar Lars Ohly en interpellation till utrikes-
minister Anna Lindh om vad hon avser att göra i FN, EU och i andra 
internationella sammanhang, för att förmå USA att dra tillbaka sitt hot om att 
använda kärnvapen mot Irak. Ohlys egen position i frågan är att den svenska 

 

                                                        
282 Vänsterpartiet kommunisterna 1973, s. 279. 
283 Mot. 2002/03:U272, s. 26. 
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regeringen bör i FN, och i direkta kontakter med amerikanska ledare, protes-
tera mot amerikanska regeringens hotelser om att använda kärnvapen.  

Argumenten bakom denna position visar för det första på uttryck för 
säkerhetsmål, eftersom det finns en risk för kärnvapenspridning och för ett 
storkrig i Mellanösten. Ohly framhåller att ”USA:s hot ökar risken för sprid-
ning av kärnvapen till allt fler länder och kanske terroristgrupper”, och att 
”[e]tt anfall mot Irak kan leda till ett nytt krig i Mellanöstern” där Israel kan 
dras med och använda sina kärnvapen.284 För det andra framförs ett argument 
som ger uttryck för ett ideologiskt mål där humanitet värnas: ”Ett mycket 
stort antal människor skulle dödas eller skadas av kärnvapenexplosionens 
direkta effekter. Ännu flera skulle dödas av strålningens sena effekter, av ska-
dorna på miljön, av svält och epidemier i flyktingströmmar undan det för-
giftade området.”285 

Ett argument, som emellertid inte går att kategorisera med någorlunda 
säkerhet, handlar om att USA:s planer på användande av kärnvapen är olag-
ligt. Ohly framhåller att ”[d]en amerikanska försvarsministerns hot förefaller 
oss uttrycka en brist på respekt för internationell lag och internationella 
avtal”, men mer än så utvecklas inte argumentet.286  

Den 12 november svarar utrikesminister Lindh på Ohlys interpellation. I 
Ohlys replik på Lindhs svar betonar han återigen att Sverige bör skärpa sin 
inställning till USA angående hotet om kärnvapenangrepp mot Irak. Argu-
mentet för detta är att ett kärnvapenanfall ”[…] skulle kunna drabba oerhört 
många människor på ett oerhört otäckt sätt”, vilket ger uttryck för ett 
ideologiskt mål där humanitet värnas.287  

Den 26 oktober 2002 gör vänsterpartiet ett utspel i Aftonbladet där parti-
ledaren Gudrun Schyman tillsammans med Lars Ohly i en debattartikel 
kräver att Sverige höjer rösten mot USA.288 Säkerhetsmålet kommer främst 
till uttryck när Ohly och Schyman beskriver USA:s unilaterala agerande, där 
Ohly och Schyman värnar säkerhetsstrategin om en internationell rättsord-
ning inom ramen för FN. En stor del av artikeln ägnas åt att beskriva den 
aktuella situationen där USA, enligt artikelförfattarna, är berett att agera utan 
sanktioner från FN:s säkerhetsråd, och där FN utsätts för hård press av USA 
 

                                                        
284 Interpel. 2002/03:17, s. 15. Min tolkning här är att om ett storkrig i Mellanöstern antas kunna 
leda till kärnvapenspridning och kärnvapenanvändning är det också ett hot mot Sveriges säker-
het. 
285 Ibid., s. 15–16. 
286 Ibid., s. 15. I detta fall skulle ståndpunkten å ena sidan kunna vara uttryck för ett säkerhets-
mål, ifall man anser  att länders respekt för ingångna lagar/avtal leder till större internationell 
säkerhet. Å andra sidan skulle ståndpunkten kunna vara uttryck för ett ideologiskt mål, ifall man 
anser att respekt för lagar medför att alla stater behandlas lika och därmed att ett rättvist och 
moraliskt riktigt agerande främjas. 
287 Prot. 2002/03:15, s. 3. 
288 Alla uppgifter ur debattartikeln bygger på följande källa: Schyman och Ohly 2002, s. 28. 

•



 

 101

att sanktionera ett militärt anfall mot USA. Det framgår tydligt att artikel-
författarnas implicita ståndpunkt är att detta agerande från USA:s sida är klart 
felaktigt. Argumentet bakom ståndpunkten handlar om att vi får en farlig och 
osäker världsordning om det är supermakter själva och inte FN som skall 
bestämma när militära medel skall användas. Ett annat säkerhetsmål kan 
skönjas i slutet av artikeln där Ohly och Schyman menar att ett storskaligt 
krig mot Irak bör undvikas, eftersom det ytterligare kommer att hota freden 
och säkerheten i världen. 

Andra utrikespolitiska mål i debattartikeln är ideologiska mål, vilka åter-
finns som argument bakom ståndpunkten att ett storskaligt krig mot USA bör 
undvikas. Ett sådant ideologiskt mål är värnandet av humanitet, eftersom 
Ohly och Schyman anser att ett krig ”[…] kommer att innebära ett ännu större 
lidande för civilbefolkningen.” Andra ideologiska mål är staters rätt till 
nationellt oberoende och vikten av demokrati: ”Att upprätta en demokratisk 
regim i Irak är det irakiska folkets angelägenhet och får enligt folkrätten inte 
ske med krigshandlingar utifrån”, framhåller skribenterna. Det är dock säker-
hetsmålet om säkerhetsstrategi byggd på en internationell rättsordning inom 
ramen för FN, som får det klart största utrymmet i debattartikeln. 

I den allmänpolitiska debatten i riksdagen den 6 november 2002 berörs 
Irakfrågan från vänsterpartiet av riksdagsledamoten Sermin Özürküt i ett fler-
tal inlägg. I dessa framhålls ståndpunkten att ett beslut i FN:s säkerhetsråd 
inte kan rättfärdiga ett krig i Irak.  

Det ideologiska målet om humanitet kommer till uttryck i ståndpunkten, 
att ett beslut i FN:s säkerhetsråd inte kan rättfärdiga ett krig i Irak och att den 
svenska regeringen inte bör stödja ett sådant beslut. Argumentet är att den 
civila befolkningen kommer att drabbas svårt vid ett krig. Denna argumen-
tation framförs dels i det första anförandet289, dels i de två efterföljande 
replikerna på andra talare290. De ideologiska målen om demokrati och staters 
rätt till nationellt oberoende kommer till uttryck i andra argument till varför 
ett krig mot Irak inte kan rättfärdigas. Özürküt menar nämligen att ett krig 
kommer att ”[…] försvåra en demokratisk utveckling i Irak”291 (demokrati), 
och att det inte kan vara den amerikanska militären som fattar beslut om hur 
Irak eller andra länder skall styras, utan detta ”[…] måste vara befolkningens 
beslut”292 (nationellt oberoende).  

Säkerhetsmålet framkommer när Özürküt anger ett annat argument för 
ståndpunkten att Sverige inte bör stödja ett FN-sanktionerat anfall mot Irak. 
Det argumentet går ut på att ett åsidosättande av FN och folkrätten anses leda 
till att stormakternas intressen tillåts dominera och därmed till att världen blir 
 

                                                        
289 Prot. 2002/03:12, s. 176. 
290 Ibid., s. 177 (ena repliken) och 179 (andra repliken). 
291 Ibid., s. 176. 
292 Ibid., s. 176. 
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osäkrare. Argumentets kärna framkommer när Özürküt exempelvis hävdar: 
”Folkrätten måste vara det som ligger till grund för internationell säkerhet – 
annars är det den starkes rätt som blir gällande.”293 Säkerhetsmålet kommer 
alltså till uttryck genom säkerhetsstrategin att vi bör verka för en internatio-
nell rättsordning inom ramen för FN. 

Beträffande målens utrymme får säkerhetsmålet störst utrymme i 
Özürküts första anförande. Två svårtolkade argument till ståndpunkten att 
Sverige inte skall stödja ett krig förekommer emellertid. I första anförandet 
nämns ett argument om att Sverige inte skall stödja ett krig som syftar till att 
säkra USA:s oljetillgångar294, och i andra anförandet sägs att det borde finnas 
diplomatiska, fredliga och konstruktiva lösningar.295 Dessa har varit svåra att 
kategorisera som uttryck för mål om säkerhet, ekonomi eller ideologi, eller 
för ett övrigt mål, varför de har lämnats obestämda. 

I den partiledardebatt som hålls i riksdagen den 22 januari 2003 görs 
inlägg om det hotande Irakkriget av partiledare Gudrun Schyman i en kortare 
replik på utrikesministerns anförande, samt i hennes eget anförande längre 
fram i debatten.  

Säkerhetsmålet framkommer i Schymans ståndpunkter om att det är orim-
ligt att FN skall vara en organisation, som skall bygga på en ny världsordning 
med preventiv krigföring. Dessa ståndpunkter framförs dels i det kortare gen-
mälet296, dels i det längre anförandet297. Ståndpunkterna ger således uttryck 
för säkerhetsstrategin om en internationell rättsordning inom ramen för FN. 

Schyman ger också utryck för två övriga mål: ett om opinionsstöd och ett 
om strategiskt agerande. Målet om opinionsstöd framkommer i hennes replik 
på utrikesministern. I en värderande beskrivning av Irakkrisen framhåller 
Schyman där att i omvärlden lyssnar utrikesledningen på den allmänna opi-
nionen, och den underförstådda ståndpunkten är att så borde också vara fallet 
i Sverige.298 Målet om strategiskt agerande på den internationella arenan 
framkommer i Schymans anförande när hon framför ståndpunkten att Sverige 
borde göra sin röst mer hörd och agera mer kraftfullt inom exempelvis EU 
och FN.299 

Förutom ovanstående identifierade mål finns det också en ståndpunkt, 
som inte med bestämdhet har gått att klassificera som ett visst utrikespolitiskt 
mål. Denna ståndpunkt handlar om att FN eller USA inte bör inleda ett krig 

 

                                                        
293 Ibid., s. 176–177. 
294 Ibid., s. 176. 
295 Ibid., s. 178. 
296 Prot. 2002/03:44, s. 13. 
297 Ibid., s. 38. 
298 Ibid., s. 13. 
299 Ibid., s. 40. 
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mot Irak, och förekommer både i Schymans korta genmäle och i hennes läng-
re anförande.300  

Inför den allt mer eskalerande krisen i Irak anordnas en specialdebatt i 
riksdagen den 24 januari 2003 på detta tema. Från vänsterpartiet är det Lars 
Ohly som gör inlägg om Irakfrågan i två anföranden. Hans andra anförande 
utgörs mest av korta kommentarer till andra talare, varför det är det första 
anförandet som innehåller mest substantiell argumentation. Ohly konstaterar i 
detta första anförande att det i flera av världens huvudstäder varit massprotes-
ter mot planerna på en militär invasion, och han anger också skäl till varför 
dessa har ägt rum. Ur dessa skäl framkommer också hans implicita stånd-
punkt att USA bör avstyra sina krigsplaner, liksom varför han anser detta. 
Argumenten till ståndpunkten redovisas nedan. 

För det första ges i Ohlys argumentation uttryck för ett säkerhetsmål 
utifrån uppfattningen att den internationella säkerheten hotas. Ett argument 
lyder: ”Ett krig destabiliserar. Hela regionen blir osäkrare. Hela världen blir 
osäkrare om ett krig bryter ut.”301 För det andra framkommer två ideologiska 
mål. Det första av detta handlar om värnandet av humanitet, eftersom ett 
argument som Ohly lyfter fram är att ”[e]tt krig lemlästar, drabbar oskyldiga 
och kommer att betyda ytterligare lidande för barn och gamla, kvinnor och 
män i Irak.”302 Det andra målet handlar om värnandet av jämlika relationer 
mellan världens stater: ”Ett krig leder till en världsordning där USA:s ställ-
ning som världspolis och supermakt med oinskränkta möjligheter att domine-
ra världen förstärks.”303 

Den årliga utrikesdebatten i riksdagen äger rum den 12 februari 2003, 
och den aktuella Irakfrågan berörs från vänsterpartiets sida av Lars Ohly i tre 
anföranden och av partiledare Ulla Hoffman i ett anförande.  

Det ideologiska målet om humanitet framkommer i Ohlys första anföran-
de när han menar, att ett särskilt stort hot som nämns i den utrikespolitiska 
deklarationen är ett eventuellt krig mot Irak, som skulle kunna leda till ”[…] 
lemlästandet av civila män, kvinnor och barn”.304 Den underförstådda stånd-
punkten är således att ett eventuellt krig mot Irak är förkastligt, eftersom det 
leder till mänskligt lidande. I Ohlys andra och tredje anförande framförs 
ståndpunkten att man bör demonstrera mot ett kommande Irakkrig, eftersom 
människor kan dödas och skadas.305 I Ohlys första anförande ges också 
 

                                                        
300 Ibid., s. 12–13 och 39–40. Det förblir oklart exakt varför FN eller USA inte bör inleda ett 
krig mot Irak: om det t.ex. är av humanitära skäl (vilket skulle ge uttryck för ett ideologiskt mål 
om värnande av humanitet) eller för att det ökar den internationella osäkerheten (vilket skulle ge 
uttryck för ett säkerhetsmål). 
301 Prot. 2002/03:46, s. 9. 
302 Ibid., s. 9. 
303 Ibid., s. 9. 
304 Prot. 2002/03:56, s. 18. 
305 Ibid., s. 35 (andra anförandet) och 41 (tredje anförandet). 
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uttryck för det ideologiska målet om främjande av mänskliga rättigheter när 
han framför ståndpunkten att vi måste ha en värld där bl.a. ”mänskliga rättig-
heter” går före kriget som problemlösning (vilket också utvecklas och 
exemplifieras).306 

Hoffman ger i sitt anförande också uttryck för det ideologiska målet om 
värnandet av humanitet. Inledningsvis framförs den allmänna uppfattningen 
att krig eller våld aldrig är en lösning, eftersom det drabbar civilbefolkningen 
mycket svårt. Därefter övergår hon till att behandla specifikt kurdernas 
situation i Irak, och hon framhåller att det finns en risk för att Saddam 
Hussein kommer att angripa kurderna svårt om USA attackerar Irak.307 Den 
underförstådda ståndpunkten är här att USA inte bör attackera Irak, eftersom 
kurderna då kan drabbas svårt. 

Det ideologiska målet om demokrati lyfts fram i Ohlys första anförande 
när han framför ståndpunkten att bl.a. ”demokrati” måste gå före kriget som 
medel.308 Det ideologiska målet om jämlika relationer mellan världens stater 
där USA inte sätter agendan efter eget intresse framkommer i hans andra och 
tredje anförande. I det andra anförandet framförs ståndpunkten att ”[d]et är 
viktigt att vi inte får en ordning där USA sätter dagordningen, bestämmer 
reglerna, och där vi andra traskar patrull.”309 I det tredje anförandet säger 
Ohly, beträffande planerna på att demonstrera, att ”[…] vi som är övertygade 
om att vi inte vill leva i en värld där USA bestämmer dagordningen och där 
USA:s intressen styr hur världssamfundet agerar, vi kommer att demonstre-
ra”.310 Här är den implicita ståndpunkten att världen inte bör styras efter 
USA:s intressen. 

Ett säkerhetsmål kan skönjas i Ohlys första anförande när han intar 
positionen att det är fel att ett krig startas mot Irak, eftersom det skulle kunna 
destabilisera hela Mellanösternregionen. I krigets skugga skulle, enligt Ohly, 
skurkregimer över hela världen kunna fortsätta att hota sina grannar.311 Ett 
annat säkerhetsmål kan urskiljas i det andra anförandet utifrån Ohlys uppfatt-
ning att det är viktigt med en säkerhetsstrategi, som bygger på en internatio-
nell rättsordning inom ramen för FN. Apropå den amerikanska regeringen 
och ett eventuellt krig mot Irak menar nämligen Ohly att det är en regim ”[…] 
som säger sig vara beredd att gå till krig oavsett vad FN säger, som säger sig 
vara beredd att bomba för att få igenom sina egna intressen, för att trygga sina 
 

                                                        
306 Ibid., s. 20–21. 
307 Ibid., s. 49–50. 
308 Ibid., s. 20. 
309 Ibid., s. 35. 
310 Ibid., s. 41. 
311 Ibid., s. 18. Tolkningen av att ståndpunkten är uttryck för ett säkerhetsmål är möjligtvis något 
osäker. Men jag har bedömt det som att Ohly ändå menar att ett förvärrat läge där ”skurk-
staterna” fortsätter med (eller utökar) sin destruktiva utrikespolitik också indirekt är skadligt för 
Sveriges säkerhet. 
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egna geopolitiska och ekonomiska intressen”.312 Den underförstådda stånd-
punkten är att vi får en osäkrare värld, om USA kringgår FN i världspolitiken. 

Den 5 mars 2003 inlämnar Gudrun Schyman en interpellation om 
värnande av folkrätten. Ett ideologiskt mål om humanitet framkommer i 
ståndpunkten att det är fel att ett krig startas mot Irak, eftersom argumentet är 
att det kommer att drabba civilbefolkningen: ”De som kommer att drabbas av 
kriget kommer inte att vara landets obehagliga regim. De flesta offren kom-
mer kriget att skörda hos civilbefolkningen.”313 

Det ideologiska målet om jämlika relationer mellan världens stater 
kommer till uttryck när Schyman gör en värderande beskrivning av USA:s 
agerande mot FN. Schyman menar att USA genom ekonomiska och politiska 
manipulationer försöker upphäva folkrätten, och hon menar att USA utövar 
utpressning mot stater som har en avvikande uppfattning om det planerade 
Irakkriget. En träffande sammanfattning av detta resonemang ges i formule-
ringen: ”Att hota och utöva utpressning kan knappast vara något annat än att 
man hotar rättvisan och överskrider vad folkrätten stadgar.”314 Den underför-
stådda ståndpunkten är således att världsordningen bör baseras på jämlika 
förhållanden mellan stater, där ingen stormakts intressen och beslut skall 
dominera världspolitiken. 

Den 14 mars 2003 väcker partiledare Ulla Hoffmann m.fl. en motion 
med anledning av att USA och Storbritannien planerar att genomföra ett 
militärt angrepp mot Irak, trots att de sannolikt inte kommer att få stöd genom 
en ny resolution i FN:s säkerhetsråd.315 I motionen intas positionen att den 
svenska regeringen bör verka i FN, för att USA:s och Storbritanniens plane-
rade angrepp på Irak fördöms som brott mot FN-stadgans angivelser för när 
stater får använda våld i världspolitiken.316 Argumentet är att ett angrepp 
skulle riskera att underminera FN och folkrätten, och därmed leda till osäkra 
militära alliansbildningar med upprustningar som följd. Hoffmann m.fl. 
skriver: 

”Ett beslut om krig mot Irak utan vederbörlig auktorisation av säkerhets-
rådet skulle på ett mycket allvarligt sätt försvaga FN och undergräva folk-
rätten. Klockan skulle vridas tillbaka till en tid då staterna var tvungna att 
lita till osäkra och skiftande allianser och sina egna militära resurser. Det 

 

                                                        
312 Ibid., s. 35. 
313 Interpel. 2002/03:217, s. 240. 
314 Ibid., s. 240–241. 
315 Grunden för den väckta motionen är Riksdagsordningen 3 kap. 15 §, vilken stadgar att 
motioner får väckas utanför den allmänna motionstiden med anledning av större händelse som ej 
har kunnat förutses. 
316 Mot. 2002/03:U3, s. 2. 
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skulle ofrånkomligen leda till att mer resurser kommer att satsas på militär 
upprustning och mindre på fredlig utveckling.”317 

Den position som Hoffmann m.fl. intar i motionen är således uttryck för ett 
säkerhetsmål utifrån säkerhetsstrategin om en internationell rättsordning 
inom ramen för FN. 

Den 14 mars 2003 sammanträder också EU-nämnden och på dagord-
ningen står bl.a. information och samråd inför utrikesministermötet i EU den 
18 och 19 mars. Frågan om den aktuella Iraksituationen kommer även upp, 
och från vänsterpartiet berör Lars Ohly denna fråga i två anföranden. I det 
första anförandet är Ohly kritisk till att Sveriges röst inom FN är så svag, och 
han menar att Sverige borde agera kraftfullare inom FN för att vapeninspek-
törernas arbete inte skall stoppas. Ohly betonar starkt att Sverige borde vara 
en del av den internationella opinionsbildningen i kriget mot Irak.318 Ohlys 
ståndpunkt är emellertid svårkategoriserad när det gäller målen säkerhet, 
ekonomi och ideologi. Däremot skulle den kunna tolkas som uttryck för ett 
övrigt mål om strategiskt agerande på den internationella arenan, eftersom 
det handlar om att agera så att den svenska utrikespolitiken får önskvärt 
genomslag inom FN. 

I det andra anförandet återkommer Ohly till den tidigare ståndpunkten om 
att vapeninspektörerna bör få mer tid. Han framhåller: ”I det resonemang som 
nu förs om en ny resolution tycker jag att det viktiga är att vapeninspektörer-
na får mer tid och att det inte finns en automatisk utlösning av krig. Det kan 
aldrig vara acceptabelt.”319 Min tolkning är att Ohly anser att en automatisk 
utlösning av krig sannolikt leder till en osäkrare värld, som indirekt slår 
tillbaka mot Sveriges säkerhet. Ståndpunkten har därför klassificerats som ett 
säkerhetsmål utifrån uppfattningen att det är viktigt med en säkerhetsstrategi 
byggd på en internationell rättsordning inom ramen för FN, där FN reglerar 
användning av militärt våld i världspolitiken.320  

Den 19 mars 2003 har EU-nämnden ett nytt sammanträde, och Lars 
Ohly framhåller i ett anförande att den svenska regeringens position i frågan 
om ett eventuellt krig mot Irak är bra. Argumentationen lyder: ”Den svenska 
positionen i dagsläget är en bra position: en stark kritik mot beslutet att ställa 
FN åt sidan och ett konstaterande av att det strider mot grundläggande folk-
rättsliga bestämmelser och att det kan få förödande konsekvenser såväl i 
regionen som för FN.”321 Argumenten för ståndpunkten att den svenska posi-
 

                                                        
317 Ibid., s. 2.  
318 EU-nämnden 2002/03:18, s. 12. 
319 Ibid., s. 16. 
320 Möjligtvis är kategoriseringen något osäker eftersom det kan diskuteras hur stark säkerhets-
aspekten är i Ohlys resonemang. 
321 EU-nämnden 2002/03:19, s. 8. 
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tionen är bra är emellertid otillräckliga, för att en målkategorisering av stånd-
punkten skall kunna göras någorlunda säkert.322  

4.3.2 Krigsutbrottet och tiden efter:  
20 mars 2003–31 december 2004 

Den 20 mars år 2003 inleds en militär attack mot Irak med stridskrafter från 
huvudsakligen USA, Storbritannien och Australien. I Sveriges riksdag anord-
nas denna dag en särskild debatt om det inledda Irakkriget. Från vänsterpar-
tiet berörs det uppkomna kriget av partiledare Ulla Hoffman i två anföranden. 

Det ideologiska målet om humanitet framhålls av Hoffman i det första 
anförandet när hon gör värderande beskrivningar av det militära anfallet. Hon 
påpekar då att krig alltid vållar enormt lidande för civilbefolkningen. Detta 
framhålls dels i början av anförandet323, dels i slutet av detta324. Hoffman 
utrycker därmed implicit ståndpunkterna att det militära anfallet är förkastligt 
utifrån humanitära skäl. Målet om främjande av humanitet framkommer även 
i det andra anförandet där Hoffman anför ståndpunkten att den svenska 
regeringen bör bistå det irakiska folket med humanitär hjälp, eftersom det är i 
behov av mat, medicin och skydd.325  

De ideologiska målen om demokrati och frihet betonas när Hoffman 
framhåller att vänsterpartiets position är att varje folk bör ha rätt till ”demo-
krati” och ”frihet”, men att det inte går att bomba fram dessa tillstånd.326 Det 
ideologiska målet om jämlika relationer mellan världens stater kommer till 
uttryck i det första anförandet när Hoffman framför uppfattningen att världs-
ordningen inte bör utformas så att världspolitiken dikteras efter USA:s vill-
kor: ”Framför allt vägrar vi att ställa oss bakom ett krig som förs för att 
etablera en världsordning på USA:s villkor, på grundval av USA:s makt-
anspråk och ekonomiska intressen.”327 

Ett säkerhetsmål utifrån säkerhetsstrategin om en internationell rättsord-
ning inom ramen för FN framkommer i den värderande beskrivning av USA:s 
agerande, som görs i det första anförandet. I detta menar Hoffman att USA 
bryter mot FN-stadgan och folkrätten, och att en ny världsordning riskerar att 
etableras.328 ”Vilket är nästa mål för USA:s krigföring? Vilka fler folk ska 
 

                                                        
322 Osäkerheten gäller framför allt om argumenten skall ses som uttryck för en ökad osäkerhet i 
världen, eller för ojämlika/orättvisa förhållanden mellan stater och att civilbefolkningen drab-
bas. 
323 Prot. 2002/03:75, s. 30. 
324 Ibid., s. 32. 
325 Ibid., s. 37. 
326 Ibid., s. 31. Min tolkning av frihetsbegreppet här är att det avser frihet från inre förtryck i 
staten. 
327 Ibid., s. 31. 
328 Ibid., s. 31. 
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utsättas för bomber som dödar och lemlästar?”, frågar sig också Hoffman 
retoriskt.329 Den underförstådda ståndpunkten är således att en sådan världs-
ordning är förkastlig, eftersom den riskerar att inverka negativt på inter-
nationell fred och säkerhet. 

Hoffman framhåller också på spridda ställen i anförandena, ganska fri-
stående från argumentationen om att USA visar maktarrogans mot omvärl-
den, att USA:s anfall mot Irak är olagligt och att det strider mot FN-stadgan 
och folkrätten.330 Dessa ståndpunkter är dock i sig svåra att kategorisera, 
eftersom det inte framgår om USA agerande är förkastligt av exempelvis 
ideologiska skäl eller säkerhetsskäl. Avslutningsvis skall det framhållas att 
beträffande målens utrymme får säkerhetsmålet, och målen om humanitet och 
främjande av jämlika relationer mellan världens stater, störst utrymme i det 
första anförandet. 

Den 25 mars 2003 ger utrikesminister Anna Lindh svar på den inter-
pellation som Gudrun Schyman ställde den 5 mars. Schyman uttrycker i 
sina repliker på Lindhs svar två måltyper: säkerhetsmål och övriga mål om 
strategiskt agerande. Säkerhetsmålet, utifrån vikten av en säkerhetsstrategi 
om en internationell rättsordning inom ramen för FN, kommer till uttryck i 
Schymans andra replik. Hon framför där, i en kommentar till Göran Lenn-
marker (m), åsikten att vi får en farlig utveckling i världen om stormakters 
militära interventioner blir godtyckliga:  

”Det räcker ju med här att lyssna på Göran Lennmarker för att förstå att det 
finns en väldigt klar vilja hos många att vrida folkrätten i riktning mot att 
det blir legio för stormakter att kunna använda sig av militära interven-
tioner. Vilket land är det som står på tur nästa gång? Jag undrar vilket land 
det är om vilket vi ska säga: Titta vilken hemsk regim! Det är bäst vi bom-
bar.”331 

Det övriga målet om strategiskt agerande handlar om att Sverige bör agera 
mer kraftfullt på den internationella arenan för att protestera mot kriget. 
Denna ståndpunkt uttrycker Schyman som en kritik mot vad hon uppfattar 
som undfallenhet från regeringens sida, och den framförs både i den andra 
och tredje repliken.332  

I den första repliken anför Schyman också generella ståndpunkter om att 
USA:s militära anfall mot Irak är ett brott mot folkrätten, och hon nämner 
vikten av att FN-stadgan och folkrätten respekteras.333 Dessa ståndpunkter är 
 

                                                        
329 Ibid., s. 31. 
330 Ibid., s. 30, 31 och 37. 
331 Prot. 2002/03:78, s. 45. 
332 Ibid., s. 44 (andra repliken) och 47–48 (tredje repliken). 
333 Ibid., s. 40–41. 
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dock i sig svårkategoriserade, eftersom det inte framgår om FN-stadgan och 
folkrätten är viktigt ur säkerhetssynpunkt eller av ideologiska skäl. 

Den 2 april 2003 förkommer en debatt i kammaren, som behandlar 
utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU16 med den motion som Ulla Hoff-
man m.fl. väckte den 14 mars. Motionen behandlade Irakkonflikten och FN-
stadgans våldsförbud. I den debatt som följer i kammaren den 2 april håller 
Lars Ohly ett längre anförande, och ger en rad kortare repliker på andra 
talares inlägg.  

Det ideologiska målet om humanitet framkommer vid två tillfällen i 
Ohlys anförande, samt i en replik som han senare avger i debatten. I början av 
sitt anförande gör Ohly en värderande beskrivning av kriget där han fram-
håller hur människor dödas och skadas av bombanfallen från USA och Stor-
britannien. Den underförstådda ståndpunkten är att anfallet är klandervärt, 
eftersom människor dödas och skadas.334 Längre fram i anförandet framförs 
ståndpunkten att Sverige bör ställa upp med humanitär hjälp till Irak, efter-
som kriget kommer att åsamka det irakiska folket skador.335 I repliken före-
kommer ett uttalande av Ohly där han gör en negativ värdering av kriget, och 
därmed implicit intar ståndpunkten att kriget är förkastligt av humanitära 
skäl: ”Jag anser att detta krig är orättfärdigt och drabbar människor på ett sätt 
som är vidrigt.”336 

Säkerhetsmålet kommer till uttryck när Ohly i sitt anförande och i en 
replik ger uttryck för vikten av en säkerhetsstrategi som bygger på en inter-
nationell rättsordning inom ramen för FN. Ohly framför nämligen stånd-
punkterna att det finns en risk för godtyckligt användande av våld om inte 
USA:s makt kontrolleras. ”Vi får aldrig låta USA, supermakten i världen, 
själva bestämma när våld får användas i internationella konflikter”, anser han 
i sitt anförande337, och gör också i en senare replik ställningstagandet att vi 
inte får ”[…] ge godkännande för en värld där supermakten bestämmer inte 
bara när våldet ska användas utan också mot vem det ska användas […]”338.  

I Ohlys anförande ges stort utrymme åt det övriga målet om strategiskt 
agerande på den internationella arenan. Hans position är att den svenska 
regeringen måste agera kraftfullare i internationella fora för att uttrycka sin 
ståndpunkt och protestera mot den amerikanska krigföringen.339 Detta ställ-
ningstagande framhålls också i två senare repliker.340 I övrigt påpekar Ohly 
på spridda ställen i sitt anförande och bl.a. i en senare replik i debatten, att 
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339 Ibid., s. 15. 
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USA gjort sig skyldigt till ett folkrättsbrott.341 Som tidigare nämnts är emel-
lertid sådana ståndpunkter i sig, utan ytterligare information, svåra att katego-
risera. 

EU-nämnden sammanträder den 11 april 2003 angående information 
och samråd inför utrikesministermötet den 14 april. Frågan om situationen i 
Irak kommer upp på mötet, och från vänsterpartiet tar Lars Ohly upp situatio-
nen i Irak i två anföranden på mötet. I det första anförandet framhåller Ohly 
ståndpunkten: ”Vi kan inte bomba bort alla dessa diktaturer. Vi kan framför 
allt inte överlåta åt USA att bestämma vilka som ska sitta kvar och vilka som 
ska bombas bort.”342 Denna ståndpunkt ger uttryck för ett säkerhetsmål om att 
en internationell rättsordning inom ramen för FN är ett viktigt medel för 
internationell säkerhet. Längre fram i samma anförande framförs uppfattning-
en att FN bör ha det centrala ansvaret för återuppbyggnadsarbetet i Irak, efter-
som hela Mellanösternregionen annars riskerar att destabiliseras. Denna upp-
fattning ger uttryck för säkerhetsmålet att kriget i Irak kan destabilisera hela 
Mellanösternregionen.343 

Vidare anförs flera ideologiska mål. Ett handlar om värdet av demokrati, 
vilket framkommer när Ohly framför ståndpunkten att ”[…] det måste vara 
FN som spelar den allra viktigaste rollen i återuppbyggnadsarbetet och i 
demokratiseringsarbetet”.344 Ett annat ideologiskt mål handlar om jämlika 
relationer mellan världens stater. Detta mål framkommer när Ohly gör en 
negativt värderande beskrivning av USA:s maktövertagande i Irak. Detta 
maktövertagande ställer enligt honom till problem för världssamfundet:  

”Nu har vi en situation där USA […] vill ge FN en roll som inte inkräktar 
på den kontroll över utvecklingen som man själv eftersträvar. Det är 
naturligtvis oacceptabelt, därför att vad man egentligen vill är att tillsätta 
någon sorts lydstatsregering […] som ska styra Irak under en övergångs-
period.”345 

Slutligen uttrycks i båda anförandena övriga mål om ett ökat strategiskt age-
rande. Ståndpunkterna är att den svenska regeringen borde agera kraftfullare i 
exempelvis FN och EU för att framföra kritik mot folkrättsbrottet i Irak-
kriget.346 Angående målens utrymme får målet om strategiskt agerande det 

 

                                                        
341 Ibid., s. 14–16 och 22. 
342 EU-nämnden 2002/03:22, s. 14. 
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största utrymmet i det andra anförandet, där minst halva detta ägnas åt kritik 
mot Sveriges låga profil i FN.  

Den 22 maj 2003 hålls en debatt i kammaren med anledning av att 
utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU8 behandlas, i vilket bl.a. Ohlys 
motion från oktober 2002 ingår. Ohly själv berör Irakfrågan i ett av sina 
anföranden. I detta ges uttryck för ett ideologiskt mål om jämlika relationer 
mellan världens stater, eftersom Ohly är kritisk till att USA tar sig rätten att 
styra i Irak. I en värderande beskrivning av USA:s agerande framhåller han:  

”Vi har nu en ockupationsmakt som på ett ganska arrogant sätt meddelar 
att det är de som ska styra, […] är de som ska avgöra vilka som ska få vara 
med och styra landet. Det är USA som ska bestämma. Det är givärspipans 
makt som talar.”347 

Den implicita ståndpunkten är sålunda att USA:s agerande i Irakfrågan är 
klandervärt, eftersom andra länder skall underordnas USA. 

Vidare ges också uttryck för säkerhetsmålet om en säkerhetsstrategi 
byggd på en internationell rättsordning inom ramen för FN. Ohly framhåller i 
en värderande beskrivning att vi riskerar att få en osäkrare värld om USA 
skall bestämma i världspolitiken, och ”[…] en värld där man i större utsträck-
ning lägger ansvaret för internationell fred och säkerhet på den enda kvar-
varande supermakten i stället för på världssamfundet”.348 Den underförstådda 
ståndpunkten är att det är negativt att USA får för mycket makt i världspoliti-
ken, eftersom det leder till en osäkrare värld. 

I en debattartikel i Norrköpings Tidningar/Östergötlands Dagblad den 
23 juli 2003 kritiserar Lars Ohly de officiella amerikanska motiveringarna för 
anfallet mot Irak, och han diskuterar vad som enligt honom är de egentliga 
motiven bakom Irakkriget och USA:s utrikespolitik generellt. Mot slutet av 
artikeln ställer Ohly kravet att USA och Storbritannien måste lämna Irak, så 
att det irakiska folket självt får bestämma över sin framtid och ges förutsätt-
ningar att själva välja sin regering.349 Ohlys ståndpunkt (krav) ger således 
uttryck för det ideologiska målet om staters rätt till nationellt oberoende. 

Debattaktiviteten kring USA:s anfall på Irak och den efterföljande situa-
tionen i landet avtar dock inom vänsterpartiet efter juli månad, och för resten 
av år 2003 har inga observationer om partiets agerande i Irakfrågan kunnat 
urskiljas i källmaterialet. Under våren och hösten 2004 kan en viss ökad 
aktivitet skönjas igen i Irakfrågan.  
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Den 11 februari 2004 äger den årliga utrikespolitiska debatten rum i 
riksdagen. Irakfrågan berörs från vänsterpartiet av partiledare Ulla Hoffmann, 
Lars Ohly och Sten Lundström i ett anförande från var och en av dem.  

Det ideologiska målet om humanitet kommer till uttryck i alla tre per-
soners anföranden. Huvuddelen av Ohlys tal ägnas åt kvinnoförtrycket i 
världen, och han kommer i samband med detta in på kvinnornas situation i 
Irak. Ohly framhåller i en värderande beskrivning att kvinnornas situation i 
landet har försämrats efter kriget. Våldtäkter förekommer nu i mycket ökad 
utsträckning och den fysiska osäkerheten har ökat för kvinnor i hela Irak.350 
Den implicita ståndpunkten är att situationen för kvinnorna i landet är inte 
bra, eftersom de utsätts för bl.a. våldtäkter och en fysisk osäkerhet. Hoffman 
gör i sitt anförande ställningstagandet att kurdernas redan utsatta situation i 
norra Irak inte får försämras: ”Vår strävan […] är att förhindra att kurderna 
nu i det stormaktsspel som pågår i och med ockupationen av Irak spelas ut 
mot Iraks övriga befolkning.”351  

Lundström framhåller de ideologiska målen om mänskliga rättigheter, 
demokrati och staters rätt till nationellt oberoende. Han menar att en viktig 
åtgärd för att motverka bristande ”demokrati” och brist på ”mänskliga rättig-
heter” i Mellanöstern (och därmed Irak) är att USA och dess allierade upphör 
med ockupationen av Irak, och ger det styrande rådet i Irak möjlighet att 
självt styra landet.352  

Den 20 mars 2004, på årsdagen av när Irakkriget inleddes, författar 
partiledare Lars Ohly tillsammans med Märit Halmin (ordförande för Nät-
verket mot krig) och Gustav Fridolin (riksdagsledamot för miljöpartiet) en 
debattartikel i Aftonbladet.353 Artikelförfattarna uttrycker en generell kritik 
mot det militära anfallet mot Irak och det efterföljande USA-ledda styret av 
landet.  

I sin beskrivning av Irakkriget och den aktuella situationen i landet ger 
Ohly, Halmin och Fridolin uttryck för flera ideologiska mål. Ett sådant är 
värnande av humanitet, vilket kan urskiljas både i början och i slutet av 
artikeln. På dessa två ställen framhålls att kriget har medfört att civilbefolk-
ningen har kränkts, utsatts för lidande och förtryckts. De implicita ståndpunk-
terna är att kriget är förkastligt, eftersom det har drabbat civilbefolkningen så 
svårt. Författarna värnar också målet om staters rätt till nationellt oberoende 
utifrån positionen att Irak har berövats sin rätt till självbestämmande, och att 
landet bara kan återfå den genom att USA lämnar Irak.  

 

                                                        
350 Prot. 2003/04:67, s. 21. 
351 Ibid., s. 70. 
352 Ibid., s. 72. 
353 Alla uppgifter från debattartikeln är hämtade från följande källa: Halmin, Ohly och Fridolin 
2004, s. 24. 
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Målen om demokrati och frihet värnas också då författarna i slutet av artikeln 
gör konstaterandet att ”[k]rig och ockupation leder inte till demokrati och 
frihet.” Den underförstådda uppfattningen är alltså att krig och ockupation är 
klandervärt, eftersom demokrati och frihet då inte främjas.354  

Slutligen kan även ett övrigt mål om opinionsstöd skönjas, eftersom för-
fattarna inledningsvis i artikeln konstaterar att kriget inleddes ”[…] trots att 
miljontals människor runt om i världen gått ut på gatorna och visat sitt mot-
stånd mot krigsförbrytelserna”. Den implicita åsikten är att kriget inte borde 
ha inletts, eftersom så många människor visade sitt motstånd mot det. 

I det sextonde numret av tidningen Flamman, vilken utkommer den 22 
april 2004, intervjuas partiledare Lars Ohly om den aktuella situationen i 
Irak.355 Han ger uttryck för flera ideologiska mål. Två sådana är främjandet 
av demokrati och frihet, vilka framhålls i bl.a. ståndpunkten att det är viktigt 
att arbeta för ”[…] ett fritt och demokratiskt Irak”.356  

Vidare framhålls ett mål om staters rätt till nationellt oberoende utifrån 
ståndpunkten att Ohly välkomnar ett ökat inre motstånd mot USA-ockupatio-
nen, som han menar är illegal och villkorslöst måste upphöra. Ohly ger också 
uttryck för målet om värnande av humanitet, eftersom han framför uppfatt-
ningen att den humanitära hjälpen i Irak måste utökas. Ett annat ideologiskt 
mål är inre säkerhet/trygghet. Det framkommer bl.a. i ståndpunkten att ”[…] 
framför allt behöver säkerheten, tryggheten och stabiliteten garanteras – det 
finns inga förutsättningar idag för dem som vill ha någon demokratisk federa-
tion att arbeta”.  

Slutligen framförs också det ideologiska målet om jämlika relationer 
mellan världens stater, eftersom Ohly uttrycker en åsikt i intervjun om att det 
är FN, och inte USA, som skall vara den som ser till så förutsättningar för 
demokrati skapas i Irak. Ohly är starkt kritisk till att USA, enligt honom, inte 
har gett FN chansen att vara med eftersom USA inte vill ha FN med. Tolk-
ningen är alltså att Ohly vill ha en värld där inte USA dikterar villkoren för 
FN och världens stater. 

Den 21 augusti 2004 antar partistyrelsen i vänsterpartiet ett uttalande i 
Irakfrågan med titeln USA ut ur Irak! 357 I början av uttalandet ges uttryck för 
de ideologiska målen om demokrati, humanitet och mänskliga rättigheter när 
partistyrelsen framhåller att tortyr, mord och omänsklig behandling av fångar 
har avslöjats och att ”[…] kvinnor, män och barn har fallit offer för ockupa-

 

                                                        
354 Det är dock oklart om frihet här åsyftar t.ex. frihet från inre förtryck eller frihet från beroen-
det av yttre makter. 
355 Alla uppgifter från denna artikel är hämtade från följande källa: Håkansson 2004, s. 5.  
356 Det är dock oklart om frihet avser frihet från inre förtryck i staten eller från yttre beroende av 
utländska makter. 
357 Alla uppgifter från detta uttalande är hämtade från följande källa: Vänsterpartiets partistyrel-
se 2004, s. 13. 
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tionsmaktens vapen”. Slutsatsen är således att ”USA står varken för demo-
krati eller mänskliga rättigheter i Irak.” Den implicita ståndpunkten är alltså 
att USA:s agerande i Irak är förkastligt, eftersom det inte främjar demokrati, 
humanitet eller de mänskliga rättigheterna. Målet om demokrati framhålls 
också senare i uttalandet där man framför ståndpunkten att allt stöd måste ges 
till arbetet med att bygga ett demokratiskt Irak, och att särskilt kvinno- och 
arbetarrörelsen bör spela en viktig roll i detta. 

Det ideologiska målet om jämlika relationer mellan världens stater kan 
skönjas när partistyrelsen gör ställningstagandet att den svenska regeringen 
bör protestera mot en världsordning, där USA tar sig rätten att sätta sig över 
folkrätt och internationell lag. Ideologiska mål om staters rätt till nationellt 
oberoende och inre säkerhet/trygghet i Irak kommer till uttryck i ståndpunk-
ten: ”USA och deras allierade måste lämna Irak. För att irakierna ska kunna ta 
makten över sin egen framtid krävs säkerhet och trygghet för befolkningen.” 

Den 8 november 2004 ställer partiledare Lars Ohly en interpellation till 
statsminister Göran Persson om anfallet på den irakiska staden Falluja. I 
denna ger Ohly en kritisk beskrivning av läget i staden och framhåller att 
civila irakier drabbats mycket hårt sedan USA:s och Storbritanniens militär 
inledde kriget mot landet och staden. Den underförstådda ståndpunkten är att 
det militära anfallet mot Irak och Falluja är klandervärt, eftersom det har 
drabbat civilbefolkningen mycket hårt. Ohly ger således uttryck för ett ideolo-
giskt mål om humanitet.358 

Den 23 november ges svar på interpellationen, som har överlämnats till 
utrikesminister Laila Freivalds för besvarande. I tre repliker på Freivalds svar 
återknyter Ohly till Irakkriget i sin helhet och inte bara angreppet på Falluja. 
För det första ger Ohly uttryck för ideologiska mål om humanitet i den första 
och andra repliken när han åter framhåller hur civila irakier dödats, sårats och 
kränkts i Irak efter invasionen. 359 De implicita ståndpunkterna är att invasio-
nen är klandervärd, eftersom den har lett till lidande för civilbefolkningen.  

För det andra ges uttryck för ett ideologiskt mål om jämlika relationer 
mellan världens stater i den tredje repliken, där Ohly i en beskrivning av 
USA:s agerande uttrycker stark kritik mot att USA ställer FN åt sidan, bryter 
mot internationell lag och sedan försöker legitimera kriget i efterhand via 
FN.360 Den underförstådda ståndpunkten är följaktligen att USA:s agerande är 
förkastligt, eftersom det åsidosätter FN och internationell rätt.  

För det tredje uttrycker Ohly ett övrigt mål om strategiskt agerande i den 
andra och tredje repliken. Ohly framför där ståndpunkterna att den svenska 
regeringen borde framföra internationella protester och reagera kraftfullare 

 

                                                        
358 Interpel. 2004/05:129. 
359 Prot. 2004/05:35, s. 3–4 (första repliken) och 6–7 (andra repliken). 
360 Ibid., s. 9. 
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mot de övergrepp som begås av USA i Irak.361 Beträffande målens utrymme 
får målet om humanitet störst utrymme i den andra repliken. 

4.3.3 Empiri från kongressmaterial:  
1 juli 2002–31 december 2004 

Under den aktuella tidsperioden hölls två kongresser, år 2002 och 2004. Inga 
uttalanden om Vietnam eller explicita formuleringar om Irakkriget har dock 
anträffats i det undersökta kongressmaterialet. 

4.4 Sammanfattande resultat 
4.4.1 Beskrivning av de ideologiska målens innehåll 
I detta avsnitt presenterar jag en sammanfattning av vilka ideologiska mål 
som vänsterpartiet har uttryckt i Vietnam- och Irakfrågan, och hur dessa mål 
har förändrats över tiden. Denna sammanfattning innefattar också en närmare 
undersökning av vilka ståndpunkter/argument som har legat bakom de olika 
ideologiska målen. Detta är särskilt intressant, eftersom det skulle kunna vara 
så att vissa av de ideologiska mål som vänsterpartiet har uttryckt har varit de 
samma över tid, men att dessa mål har varit knutna till olika ståndpunkter/ 
argument. Det är också intressant att kartlägga bakomliggande ståndpunkter/ 
argument, för att i den jämförande analysen i kapitel 8 kunna undersöka huru-
vida partierna har haft likadana ideologiska mål men kopplat dessa till olika 
ståndpunkter/argument. 

Om vi börjar med Vietnamfrågan hos skp/vpk får vi följande samman-
ställning: 

 

                                                        
361 Ibid., s. 6–7 (andra repliken) och 9 (tredje repliken). 
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Tabell 4.1:  Ideologiska mål och ståndpunkter/argument hos skp/vpk 
i Vietnamfrågan. 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc. 

Humanitet Sverige bör ge till känna sin avsky för USA:s krigföring i Vietnam pga att folket drabbas. 
USA:s krigföring i Vietnam är förkastlig pga att människor dödas, egendom förstörs, etc. 
Nödvändigt med förhandlingar i Vietnamkonflikten pga att folket lider. 
Nödvändigt med svenska humanitära insatser, ekonomiskt bistånd etc pga att folket lider. 
USA bryter mot fredsavtalet från jan. 1973 och fortsätter att bomba i bl a Laos och Kambodja. 
Kommentar: Ibland förekom beteckningar som t.ex. ”folkmord”, utrotningskrig”. 

Moralisk  
rättfärdighet 

Sverige bör visa solidaritet och ta avstånd från den amerikanska krigföringen pga att de som 
driver kriget begår orättfärdiga handlingar. 

Rättvisa Kriget gäller ett litet folks kamp för social rättvisa 

Staters inre politiska, ekonomiska och religiösa system, samhällsmodell, etc 

Demokrati Folket i Vietnam bör ha rätt att i fria val få bestämma hur landet ska styras. 

Viss samhälls- 
modell 

Solidaritet med Vietnams folk för uppbyggnaden av ett samhällssystem som tillgodoser det 
arbetande folkets krav.* 

Internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Nationellt  
oberoende 

Vietnamkriget måste fördömas pga att Vietnam har rätt till nationellt oberoende. 
Landet måste återförenas på basis av nationell suveränitet, oberoende och territoriell integritet. 
Sverige bör erkänna Demokratiska republiken Vietnam (= Nordvietnam). 
Sverige bör upprätta förbindelser med FNL, erkänna FNL som huvudpart i förhandlingar, etc. 
Sverige bör erkänna Sydvietnams provisoriska revolutionära regering (PRR) 

Avskaffande av 
imperialismen 

Vietnamkriget är klandervärt pga att det är uttryck för amerikansk imperialism. 
Imperialismen måste bekämpas pga att den orsakar utplundring i tredje världen/Vietnam. 

Avskaffande av 
kapitalismen 

Vietnamkriget är förkastligt pga att det ytterst är ett utflöde av kapitalismen. 
Positivt att vietnamesiska folket har vunnit kriget pga att detta har haft ett positivt inflytande på 
kampen mot kapitalismen i alla andra länder. 

Solidaritet Sverige bör visa solidaritet med folk som kämpar för sin nationella självständighet. 
Sverige bör visa solidaritet med Vietnams utsatta folk och ge hjälp och ekon. bistånd till det. 
Sverige bör visa solidaritet med de angripna och deras kamp mot USA-imperialismen. 
Sverige bör visa solidaritet och ta avstånd från den amerikanska krigföringen pga att de som 
driver kriget begår orättfärdiga handlingar. 

Anm.: *Det har varit svårt att sammanfatta denna samhällsmodell (eller ”samhällssystem” som partiet 
uttrycker det) i en samlingsterm, eftersom det enda som sägs i denna ståndpunkt är att ett samhälls-
system förespråkas som ”[…] tillgodoser det arbetande folkets krav”. 

De ideologiska målen har grupperats olika beroende på om de har handlat om 
hur människor skall behandlas, om statens inre organisering eller om det 
internationella politiska systemet. Jag har följt den tredelning av målen som 
tidigare presenterats i teori- och metodkapitlet.362  

Görs en sammanställning över de ideologiska målen i Irakfrågan får vi 
följande tabell: 
 

                                                        
362 Denna tredelning används också för att sammanfatta de ideologiska målen för socialdemo-
kraterna, folkpartiet och moderaterna. 
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Tabell 4.2: Ideologiska mål och ståndpunkter/argument hos vänsterpartiet 
i Irakfrågan. 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc. 

Humanitet Den svenska regeringen bör i FN och andra fora protestera mot USA:s planerade anfall pga  att 
det skulle medföra stort lidande för irakiska folket. 
Ett beslut i FN:s säkerhetsråd kan inte rättfärdiga ett krig i Irak pga att civilbef. skulle drabbas. 
USA bör avstyra sina krigsplaner/det militära anfallet mot Irak är förkastligt pga att det orsakar 
död och lidande för många människor. 
Sverige bör bistå det irakiska folket med humanitär hjälp pga dess lidande. 
Kvinnornas situation i Irak har försämrats efter kriget. 

Mänskliga 
rättigheter 

Vi måste ha en världsordning där mänskliga rättigheter går före kriget som problemlösning. 
För att främja demokratin och mänskliga rättigheter i Mellanöstern bör USA lämna Irak. 
USA:s agerande i Irak främjar varken demokrati eller mänskliga rättigheter. 

Inre säkerhet/ 
trygghet 

Säkerheten och tryggheten måste garanteras i Irak för demokratins utveckling. 
Det krävs säkerhet och trygghet för att irakierna ska kunna ta makten över sin framtid. 

Staters inre politiska, ekonomiska och religiösa system, samhällsmodell, etc 

Demokrati Viktigt att arbeta för ett demokratiskt Irak och främja demokratiseringsprocessen i landet. 
Krig och ockupation leder inte till demokrati/för att främja demokrati i Mellanöstern måste 
USA lämna Irak. 
Det måste vara FN som spelar den viktigaste rollen i demokratiseringsarbetet i Irak. 

Internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Nationellt 
oberoende 

Sverige bör höja rösten mot USA pga det är Iraks egen angelägenhet att upprätta en 
demokratisk regim. 
Irak har berövats sin rätt till nationellt självbestämmande och kan bara återfå det om USA 
lämnar Irak. 
Ett ökat inre motstånd mot USA:s ockupation av Irak, vilken är illegal, välkomnas. 

Jämlika  
relationer 

USA bör avstyra sina krigsplaner pga att landets ställning som världspolis då förstärks, och då 
blir det USA:s intressen som kommer att styra världspolitiken. 
USA manipulerar folkrätten och utövar utpressning mot de stater som har en avvikande åsikt i 
Irakfrågan. 
Den svenska reg. bör protestera mot en världsordning där USA sätter sig över folkrätten. 
FN, och inte USA, skall vara den som ska främja förutsättningar för demokrati i Irak. 

Frihet Varje folk (inkl. det irakiska) bör ha rätt till frihet.* 
Krig och ockupation främjar inte frihet i Irak.** 
Viktigt att arbeta för ett fritt Irak.** 

Anm.: *Frihet syftar här på frihet från inre förtryck i landet; **Det är oklart om frihet åsyftar frihet 
från inre förtryck i landet eller frihet från yttre makter. 

Målet om frihet har varit svårt att föra in under någon av de tre grupperna, 
eftersom det har varit svårtolkat och har kunnat handla om inre förhållanden i 
staten eller om det internationella systemet. 

Vilka slutsatser kan dras om vi jämför de två sammanställningarna över 
tid? Vad gäller de ideologiska mål som handlar om hur förhållanden mellan 
människor bör vara visar det sig att målet om humanitet förekom i både 
Vietnam- och Irakfrågan. Däremot förekom moralisk rättfärdighet och rätt-
visa bara i Vietnamfrågan, medan mänskliga rättigheter förekom endast i 
Irakfrågan. När det gäller ideologiska mål som handlar om statens inre orga-
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nisering förekom demokratimålet i båda utrikesfrågorna, medan målet om 
viss samhällsmodell föll bort i Irakfrågan. Beträffande mål kopplade till det 
internationella systemet uttrycktes målet om nationellt oberoende i både 
frågorna. Målen om solidaritet, avskaffande av imperialismen och avskaffan-
de av kapitalismen förekom bara i Vietnamfrågan, medan målet om jämlika 
relationer mellan staterna tillkom i Irakfrågan. Frihetsmålet, som var svårt att 
föra in under någon undergrupp, förekom endast i Irakfrågan. Det framgår 
inte av dessa sammanställningar hur vanligt förekommande dessa olika mål 
har varit, men jag återkommer till detta när jag diskuterar hur innehållet i 
målen skall kunna förklaras. 

Vad blir resultatet om vi granskar de tre ideologiska mål – humanitet, 
demokrati och nationellt oberoende – som förekom i båda utrikesfrågorna? 
Vilka likheter och skillnader finns det över tiden beträffande de ståndpunkter/ 
argument som ligger bakom målen? När det gäller målet om humanitet är en 
likhet att i både frågorna förekom kritik mot USA och krav på svenskt 
bistånd. Däremot är en skillnad att i Irakfrågan ansåg man att Sverige borde 
lyfta USA-kritiken i FN, och själva språkbruket var inte heller lika skarpt som 
i Vietnamfrågan.  

Beträffande demokratimålet finns en viss nyansskillnad över tid. I Viet-
namfrågan lades tonvikten på att fria val skulle hållas, medan man i Irak-
frågan mer uttryckligen framhöll vikten av demokratisering och att en demo-
kratiseringsprocess inleddes. I Irakfrågan fanns också uttryckliga krav på att 
USA måste lämna Irak för att demokratin skall främjas, och att det är andra 
organ som FN som skall vara involverade i demokratiarbetet. 

Slutligen, när det gäller målet om nationellt oberoende är en likhet över 
tid att USA-kritiken var bestående, liksom kravet på att USA borde lämna 
Vietnam/Irak. Däremot hade frågan om nationellt oberoende delvis en annan 
innebörd i Vietnamfrågan. Där var den kopplad till hela frågan om Vietnams 
frigörelse från västerländska kolonialmakter, och till att Sverige borde ta 
ställning för vissa parter i konflikten såsom Nordvietnam, FNL och Sydviet-
nams provisoriska revolutionära regering.  

4.4.2 Beskrivning av de ideologiska målens förekomst 
De resultat som jag avrapporterar här bygger på de två kriterier för målens 
förekomst som presenterades tidigare i metodkapitlet, d.v.s. målens utrymme 
och frekvens i materialet. Jag gör först en sammanställning av resultaten i 
tabellform utifrån dessa två kriterier, och ger sedan ett sammanfattande svar. 

Målens utrymme 
En sammanställning av de mål som har fått större utrymme än andra mål i 
anföranden, uttalanden, debattinlägg, etc i Vietnamdebatten visar följande:  

•
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Tabell 4.3:  Mål med större utrymme än andra mål hos skp/vpk 
i Vietnamfrågan. 

(1) I remissdebatten den 2–3 november 1965 fick målet om värnande av humanitet störst 
utrymme i partiledare C.H. Hermanssons anförande 

(2) I samma remissdebatt fick målet om humanitet även störst utrymme hos herr Adolfsson. 

(3) I den utrikespolitiska debatten den 23 mars 1966 fick målet om staters rätt till nationellt 
oberoende störst utrymme hos partiledare C.H. Hermansson. 

(4) I samma utrikesdebatt fick målet om staters rätt till nationellt oberoende också störst 
utrymme hos herr Adolfsson. 

(5) I uttalandet Stöd Vietnams kämpande folk, som gjordes på partikongressen den 13–16 maj 
1967, fick målen om avskaffande av imperialismen, staters rätt till nationellt oberoende och 
värnandet av humanitet det största utrymmet. 

(6) I det uttalande som partistyrelsen antog den 17 september 1972 fick målet om humanitet störst 
utrymme. 

(7) I herr Måbrinks interpellation den 17 oktober 1972 fick målet om staters rätt till nationellt 
oberoende störst utrymme. 

(8) I den allmänpolitiska debatten den 31 januari 1973 fick målen om avskaffande av 
imperialismen, staters rätt till nationellt oberoende och värnande av humanitet störst 
utrymme i partiledare C.H. Hermanssons anförande. 

(9) I den utrikespolitiska debatten den 21 mars 1973 fick målet om humanitet det största 
utrymmet i herr Takmans anförande. 

(10) I samma utrikespolitiska debatt fick målet om staters rätt till nationellt oberoende störst 
utrymme hos herr Werner. 

 
Sammanställningen visar att det främst rör sig om två ideologiska mål som 
fick mer utrymme än andra mål: humanitet och nationellt oberoende. Det 
ideologiska målet om avskaffande av imperialismen fick också vid några 
tillfällen mer utrymme än resterande mål. Man bör dock vara försiktig med att 
dra alltför långtgående slutsatser av denna sammanställning, eftersom det 
trots allt rör som om ganska få anföranden/uttalanden i jämförelse med alla 
anföranden/uttalanden som vänsterpartiet totalt framförde i Vietnamfrågan. 
Det torde därför knappast gå att säga att vissa mål utrymmesmässigt 
dominerade Vietnamdebatten inom skp/vpk. 

När det gäller Irakfrågan och vilka mål som har fått större utrymme än 
andra visar sammanställningen följande: 
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Tabell 4.4:  Mål med större utrymme än andra mål hos vänsterpartiet 
i Irakfrågan. 

(1) I den debattartikel som fanns införd den 26 oktober 2002 i Aftonbladet av partiledare Gudrun 
Schyman och Lars Ohly fick säkerhetsmålet baserat på säkerhetsstrategin om en internationell 
rättsordning inom ramen för FN det största utrymmet. 

(2) I den allmänpolitiska debatten den 6 november 2002 fick säkerhetsmålet byggt på 
uppfattningen att en internationell rättsordning inom ramen för FN är viktigt för internationell 
säkerhet det största utrymmet. 

(3) I den särskilda debatt om Irakkriget som hölls i riksdagen den 20 mars 2003 fick 
säkerhetsmålet byggt på säkerhetsstrategin om en internationell rättsordning inom ramen för 
FN, målet om jämlika relationer mellan världens stater och målet om humanitet det största 
utrymmet. 

(4) På EU-nämndens sammanträde den 11 april 2003 fick det övriga målet om strategiskt 
agerande det största utrymmet i Lars Ohlys andra anförande. 

(5) I en replikväxling den 23 november 2004, vilken följer på en tidigare ställd interpellation av 
partiledare Lars Ohly till statsminister Göran Persson, fick målet om humanitet störst utrymme 
i Ohlys andra replik. 

 
Tabellen visar att det särskilt är säkerhetsmålet byggt på säkerhetsstrategin 
om en internationell rättsordning inom ramen för FN, som har fått större 
utrymme än andra mål. Samtidigt är de tre tillfällen där detta mål har före-
kommit mycket få i förhållande till de totala antal anföranden/uttalanden, som 
personer inom vänsterpartiet framförde i Irakfrågan. Inte heller i Irakfrågan 
går det därför att dra några säkra slutsatser om att vissa mål generellt skulle 
ha fått större utrymme än andra mål i materialet. 

Målens frekvens 
Det andra kriteriet på målens förekomst är deras frekvens i materialet. Med 
frekvens avses mer precist relativ frekvens, d.v.s. hur ofta olika måltyper 
(ideologiska mål, säkerhetsmål, ekonomiska mål och s.k. övriga mål) har 
förekommit i relation till varandra. Bedömningen av de ideologiska målens 
relativa frekvens i en utrikesfråga hos partierna har skett på följande sätt. Jag 
har utgått från hur stor procentandel av det totala antalet mål i utrikesfrågan 
som de ideologiska målen har utgjort, och sedan jämfört denna andel med de 
andra måltypernas procentandelar. En sammanställning av de olika målens 
relativa frekvens hos skp/vpk och vänsterpartiet visas i tabellerna 4.5 och 4.6 
nedan.  

Av frekvenstabellerna hos skp/vpk och vänsterpartiet (liksom hos övriga 
partier) framgår också på vilket sätt säkerhetsmålen och de ekonomiska 
målen har kommit till uttryck, liksom vilka s.k. övriga mål som har uttryckts. 
Anledningen till detta, och att inte bara de ideologiska målen har granskats i 
detalj, är att det underlättar orsaksanalysen av de ideologiska målens före-
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komst om man också vet på vilket sätt de andra måltyperna har kommit till 
uttryck. 

Om vi börjar med Vietnamfrågan visar tabellen för denna utrikesfråga 
följande resultat: 

Tabell 4.5:  Frekvens av utrikespolitiska mål hos skp/vpk i Vietnamfrågan. 

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål Σ 

Period: 1965–1966     

Humanitet: 20 
Nationellt oberoende: 17 
Avsk. av imperialismen: 2 
Solidaritet: 3 
Demokrati: 1 
Moralisk rättfärdighet: 1 

Världsfreden hotas: 10 
Freden i världen värnas: 1 
Risk för storkonflikt: 1 

 Opinionsstöd: 1  

Summa: 44 Summa: 12 Summa: 0 Summa: 1 57 

Period: 1968     

Humanitet: 3 
Nationellt oberoende: 4 
Rättvisa: 1 
Avsk. av imperialismen: 2 
Avsk. av kapitalismen: 1 

Intern. säkerhet hotas: 1 Sv. ekon. välfärd  
skadas: 1 

Opinionsstöd: 2  

Summa: 11 Summa: 1 Summa: 1 Summa: 2 15 

Period: 1972–1973     

Humanitet: 19 
Nationellt oberoende: 14 
Avsk. av imperialismen: 13 
Solidaritet: 8 
Avsk. av kapitalismen: 1 
Viss samhällsmodell: 1 

Världsfreden hotas: 1  Opinionsstöd: 1  

Summa: 56 Summa: 1 Summa: 0 Summa: 1 58 

Kongressm. 1965–1974     

Avsk. av imperialismen: 3 
Nationellt oberoende: 3 
Humanitet: 3 
Solidaritet: 2 

Världsfreden hotas: 1    

Summa: 11 Summa: 1 Summa: 0 Summa: 0 12 

Totalsumma     

122 15 1 4 142 

Måltypernas relativa frekvens    

86% 10% 1% 3% 100% 

Anm.: Måltypernas relativa frekvens har beräknats genom att totalsumman för varje måltyp har 
dividerats med det totala antalet mål för hela Vietnamfrågan (d.v.s. 142). 

Av tabellen framgår att för Vietnamfrågan som helhet har de ideologiska 
målen haft den högsta relativa frekvensen. 86% av det totala antalet mål i 
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materialet har utgjorts av ideologiska mål, medan endast 10% har utgjorts av 
säkerhetsmål, 1% av ekonomiska mål och 3% av s.k. övriga mål. Även när 
det gäller tidsperioderna inom själva Vietnamfrågan har de ideologiska målen 
genomgående varit klart mer frekventa än andra mål. I synnerhet under 
perioden 1972–73 var den relativa frekvensen mycket hög för de ideologiska 
målen. Det kan också noteras att säkerhetsmålen var mest frekventa under 
den första undersökningsperioden 1965–66, men att de sedan avtog kraftigt ju 
längre konflikten fortskred. Det fanns således en viss oro bland politiker inom 
skp i krigets inledningsskeende att det skulle utgöra en fara för internationell 
fred och säkerhet.  

Går vi sedan över till Irakfrågan visar sammanställningen följande 
resultat: 

Tabell 4.6:  Frekvens av utrikespolitiska mål hos vänsterpartiet i Irakfrågan 

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål Σ 

Period: 2002–2003     

Humanitet: 11 
Mänskliga rättigheter: 1 
Nationellt oberoende: 2 
Demokrati: 3 
Jämlika relationer: 4 

Intern. säkerhet hotas: 2 
Kärnvapenspridning 1 
Storkrig i Mellanöstern: 1 
Intern. rättsordning/FN: 7 
Mellanösternreg. destab.: 1 

 Opinionsstöd: 1 
Strategiskt 
agerande: 2 

 

Summa: 21 Summa: 12 Summa: 0 Summa: 3 36 

Period: 2003–2004     

Humanitet: 15 
Mänskliga rättigheter: 2 
Demokrati: 7 
Frihet: 3 
Jämlika relationer: 6 
Nationellt oberoende: 5 
Inre säkerhet/trygghet: 2 

Intern. rättsordning/FN: 6 
Mellanösternreg. destab.: 1 

 Opinionsstöd: 1 
Strategiskt 
agerande: 8 

 

Summa: 40 Summa: 7 Summa: 0 Summa: 9 56 

Kongressm: 2002–2004     

Inga mål observerade     

Totalsumma     

61 19 0 12 92 

Måltypernas relativa frekvens    

66% 21% 0% 13% 100% 

Anm.: Måltypernas relativa frekvens har beräknats genom att totalsumman för varje måltyp har 
dividerats med det totala antalet mål för hela Irakfrågan (d.v.s. 92). 

Av tabellen framgår att för Irakfrågan som helhet hade de ideologiska målen 
en högre frekvens än de andra målen. 66% av det totala antalet mål i mate-
rialet utgjordes av ideologiska mål, medan procentandelen för säkerhetsmålen 

•



 

 123

endast var 21% och för s.k. övriga mål 13%. Några ekonomiska mål förekom 
inte alls. Det kan också noteras att de ideologiska målens starka förekomst i 
materialet gällde särskilt för perioden 2003–04, d.v.s. efter att Irakkriget 
utbröt. Under tiden före krigsutbrottet hade också de ideologiska målen en 
viss högre frekvens än de andra målen, men skillnaden var inte lika skarp som 
för tiden efter att kriget hade startat.  

Sammanfattande svar 
I Vietnamfrågan kan det konstateras att de ideologiska målen var klart mer 
frekventa än alla andra måltyper. Av de mål som hade större utrymme än and-
ra mål var också samtliga av dessa ideologiska mål. Som det sades tidigare 
går det dock inte att dra några säkra slutsatser om förekomst utifrån utrym-
meskriteriet, eftersom det har rört sig om så få fall. Men det är ändå ett 
faktum att de osäkra slutsatserna från detta kriterium inte går emot slutsatsen 
från frekvenskriteriet. Den övergripande slutsatsen bör därför bli att de ideo-
logiska målen var dominerande i Vietnamfrågan. 

Även i Irakfrågan var de ideologiska målen klart mer frekventa än alla 
andra mål. Slutsatserna från utrymmeskriteriet måste dock förbli ytterst 
osäkra, eftersom det endast finns noteringar från fem fall där vissa mål hade 
större utrymme än andra mål. Det kan därför inte utifrån detta hävdas att Irak-
debatten generellt handlade mer om vissa mål och mindre om andra. Konklu-
sionen måste därför bli, på basis av frekvenskriteriet, att de ideologiska målen 
var dominerande även i Irakfrågan. 

Jämför vi sedan Vietnamfrågan med Irakfrågan utifrån tabellerna blir 
resultatet att det har skett en viss nedgång i det ideologiska målens förekomst 
över tid. I Vietnamfrågan utgjordes 86% av det totala antalet mål av 
ideologiska mål. I Irakfrågan hade denna andel sjunkit till 66%, medan 
säkerhetsmålen och de s.k. övriga målen ökade sina andelar av det totala 
antalet mål jämfört i Vietnamfrågan. 

4.4.3 Att förklara de ideologiska målens innehåll och förekomst 
Den förklarande analysen är uppdelad i två delar. Först kommer den resone-
rande orsaksanalysen där jag diskuterar vilka orsaker som kan tänkas över-
ensstämma med empirin. Därefter kommer den hypotesprövande analysen där 
jag undersöker om förväntade utfall av de ideologiska målen stämmer med de 
empiriska resultaten. Det skall påpekas att den resonerande analysen får det 
största utrymmet (inte bara i detta kapitel utan även i de övriga partikapitlen), 
eftersom diskussionen av tänkbara orsaker är mer utrymmeskrävande än 
hypotesprövningen. 
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Resonerande orsaksanalys  
Först diskuterar jag tänkbara orsaker till de ideologiska målens innehåll, och 
därefter tänkbara orsaker till deras förekomst i Vietnam- och Irakfrågan. När 
det gäller de ideologiska målens innehåll inriktar jag mig på varför vissa 
ideologiska mål har varit de samma i både Vietnam- och Irakfrågan, varför 
vissa har tillkommit i Irakfrågan och varför vissa har fallit bort. 

Att målen om humanitet, staters rätt till nationellt oberoende och demo-
krati har varit de samma i både Vietnamfrågan och Irakfrågan kan sannolikt 
förklaras av utrikesfrågornas karaktär. I både Vietnam- och Irakdebatten har 
frågorna om människors lidande, nationellt självbestämmande och ökad 
demokratisering stått i centrum. Denna förklaring knyter an till liberalismens, 
och bl.a. Kjell Goldmanns, tes om att de utrikespolitiska målen är sakfråge-
beroende och påverkas av vilken utrikesfråga som utrikespolitiken och 
utrikesdebatten handlar om. 

När det gäller ideologiska mål som föll bort i Irakfrågan tror jag, beträf-
fande målen om avskaffande av imperialism och avskaffande av kapitalism, 
att det kan finnas en partiideologisk förklaring. Denna förklaring utgår från 
att partier har mål om att förverkliga politikens innehåll, och att partiideo-
login påverkar partiers ståndpunkter i enskilda sakfrågor. Under Vietnam-
konflikten stod vänsterpartiet närmare den klassiska marxismen än under 
Irakkonflikten, och därför var det kanske då mer naturligt att uttrycka stark 
kritik mot ”imperialismen” och ”kapitalismen”.363 Den partiideologiska förä-
ndringen torde i sin tur hänga samman mycket med det kalla krigets slut och 
Sovjetimperiets fall, kombinerat kanske också med partistrategiska motiv om 
att det inte längre var väljarmässigt fruktbart att hålla kvar vid ett tankegods 
som mycket förknippades med en förgången tid. Den partistrategiska för-
klaringen handlar om att partier har mål om att stärka/bibehålla den politiska 
makten, och att det därför blir viktigt med bl.a. ett högt väljarstöd. 

Andra ideologiska mål som inte explicit kom till uttryck i materialet i 
Irakfrågan var främjande av moralisk rättfärdighet, viss samhällsmodell och 
 

                                                        
363 Bäck och Möller 2003, s. 76. I partiprogrammen från Vietnamtiden var kopplingen till 
marxismen och imperialismen mycket tydlig. Se partiprogrammen från 1961, 1967 och 1972 
(Sveriges kommunistiska parti 1961, s. 9 och 14–15; Vänsterpartiet kommunisterna 1967, s. 3 
och 5–6; Vänsterpartiet kommunisterna 1972, s. 7 och 8–15). Efter kommunismens samman-
brott i Östeuropa kring 1990 har partiets förhållande till marxismen satts under omprövning och 
blivit mer oklart än före sammanbrottet (Bäck och Möller 2003, s. 76). I vänsterpartiets parti-
program från 2000 har också kopplingarna till marxismen tonats ned avsevärt (Vänsterpartiet 
2000, s. 31). I 2000 års partiprogram upptar också kritiken mot imperialismen mycket litet 
utrymme och är starkt nedtonad (Vänsterpartiet 2000, s. 28). Kritik mot kapitalismen före-
kommer fortfarande i 2000 års partiprogram (Vänsterpartiet 2000, t.ex. s. 3, 7 och 26–27), men 
skillnaden mot Vietnamtiden är att då sattes kritiken mot kapitalismen in i en tydligare marxis-
tisk begreppsapparat (Vänsterpartiet kommunisterna 1967, t.ex. s. 3, 7–8, 9–13 och 23–25; 
Vänsterpartiet kommunisterna 1972, t.ex. s. 5–23). 
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rättvisa. Jag går dock inte på att försöka förklara dessa mål, eftersom de var 
mycket ovanliga i Vietnamfrågan (de kom till uttryck endast en gång vardera 
i materialet). Ytterligare ett ideologiskt mål som föll bort i Irakfrågan var 
solidaritetsmålet, vilket däremot var mer frekvent i Vietnamfrågan än rätt-
visemålet. En möjlig förklaring till det utfallet skulle kunna vara att det i 
Irakfrågan inte var lika tydligt som i Vietnamfrågan vilka och vad, som 
vänsterpartiet skulle visa solidaritet med. I Vietnamkonflikten var det givet att 
det var det vietnamesiska folket, och dess kamp för nationell frigörelse, som 
solidariteten gällde. I Irakfrågan var det i grunden kanske FN och folkrätten 
som solidariteten gällde, men man kanske inte använde termen ”solidaritet” 
när det gällde en organisation/världsordning. 

Om vi sedan går över till de ideologiska mål som tillkom i Irakfrågan var 
det främjande av frihet, mänskliga rättigheter, inre säkerhet/trygghet och 
jämlika relationer mellan världens stater. Frihetsmålet har dock varit svårt att 
tolka. Det har för det mesta inte framgått om det har åsyftat frihet från inre 
förtryck i landet, eller frihet från yttre makter. Jag avstår därför från att för-
klara förändringar av dess förekomst. De två andra målen förekom dock inte 
speciellt ofta i Irakfrågan, varför förändringen över tid kanske inte skall 
övertolkas. Men en möjlig förklaring till att det kanske har blivit vanligare 
idag att tala om mänskliga rättigheter, och den inre säkerheten för en stats 
befolkning, kan vara en förstärkt internationell norm om mänskliga rättigheter 
och mänsklig säkerhet. Denna förklaring anknyter till liberalismen och kon-
struktivismen om att spridning av idéer, normer och föreställningar i det 
internationella systemet kan påverka staters utrikespolitik. Under de senaste 
decennierna har det uppstått en internationell debatt om att statssuveräniteten 
kan komma i konflikt med människors rätt/behov av att slippa plågas av t.ex. 
inre konflikter i den egna staten och den egna statens terrorregim. Det har 
också blivit vanligt inom FN att tala om ”mänsklig säkerhet”, ”humanitär 
intervention” och om ansvaret att skydda människors liv och säkerhet (the 
responsibility to protect).364 

Målet om jämlika relationer mellan världens stater har i Irakfrågan att 
göra med kravet på att världspolitiken inte skall styras efter USA:s intressen 
och agenda, utan att relationerna mellan världens stater skall vara jämlika och 
grundas på en världsordning som byggs upp av FN och folkrätten. Att detta 
mål kom till uttryck i Irakfrågan kan naturligtvis ha att göra med den 
utrikesfrågans karaktär, där USA:s militära anfall inte var sanktionerat av 
FN:s säkerhetsråd och att denna problematik därför kom att prägla den 
efterföljande utrikesdebatten.  

En partiideologisk förklaring kan sannolikt också anföras för målet om 
jämlika relationer. Vid tiden för Irakkriget hade vänsterpartiet visserligen 
 

                                                        
364 Taylor och Curtis 2005, s. 413–417; Wheeler och Bellamy 2005, s. 556, 564–566 och 572–
573; Weiss 2005, s. 12–25; Kerr 2007, s. 103–104. 
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lämnat den mer ortodoxa hållningen till marxismen, men ett visst motstånd 
mot kapitalismen och dess främsta banerförare USA borde rimligen ändå ha 
funnits kvar hos många inom partiet.365 Sammantaget torde därför många 
inom partiet ha ansett att USA:s nästan hegemoniska maktposition efter det 
kalla kriget är orimlig, eftersom USA använder sin makt på ett sätt som 
missgynnar många länder i världen. USA:s kringgående av FN tolkades 
säkert av många inom vänsterpartiet som ett uttryck för denna maktposition. 

Det visades i avsnitt 4.4.2 att de ideologiska målen hade en hög före-
komst i materialet i förhållande till de andra målens förekomst – i både Viet-
namfrågan och Irakfrågan. Av alla observerade mål i Vietnamfrågan utgjor-
des 86% av ideologiska mål, och i Irakfrågan var denna andel 66%. Vilka 
tänkbara förklaringar kan det finnas till den höga genomslagskraften i de två 
utrikesfrågorna?  

Om vi börjar med Vietnamfrågan var två högfrekventa ideologiska mål 
värnande av humanitet och staters rätt till nationellt oberoende. Här tror jag 
att själva valet av utrikesfråga (utrikesfrågans karaktär) kan ha spelat roll. 
Denna förklaring till dessa mål har kort anförts tidigare, men jag skall utveck-
la den här. Det torde inte vara något kontroversiellt att hävda att Vietnam-
konflikten innebar ett stort mänskligt lidande för många människor i Vietnam. 
När uppgifter om vad som pågick i Vietnam började nå Sverige kan många 
inom skp/vpk ha känt en indignation över krigets fasor. Vietnamkriget var 
också den första större konflikt i världen där bilder över kriget kablades ut via 
TV till det svenska folket, vilket gjorde att krigets grymheter blev mer påtag-
liga än tidigare.  

Vidare var Vietnamkonflikten en del av en större avkoloniseringsprocess 
i världen, som hade tagit ny fart efter andra världskriget. Allt fler nationer 
som hade varit kolonier till västeuropeiska länder ville frigöra sig och bli 
oberoende. I Vietnam hade den processen pågått sedan slutet av 1940-talet då 
fransmännen ingrep, men sedan tvingades lämna Vietnam 1954. En av för-
utsättningarna för denna avkoloniseringsprocess var också den internationella 
normförändring, som hade ägt rum efter andra världskriget om att det inte 
längre var legitimt av europeiska länder att ha kolonier i andra delar av 
världen. Det uppstod alltså en allt starkare internationell opinion mot kolo-
nialismen.366 Det är därför sannolikt att många inom skp/vpk stödde denna 
avkoloniseringsprocess generellt, och därför ville att även Vietnams folk 
skulle göra sig fria från utländska makter. 

Ett annat högfrekvent ideologiskt mål som förekom i hela Vietnamfrågan, 
och i synnerhet under undersökningsperioden 1972-73, var avskaffandet av 
imperialismen. Här tror jag att den partiideologiska förklaringen kan vara 
relevant, eftersom det sannolikt fanns ideologiska drivkrafter bakom skp:s/ 
 

                                                        
365 Kritik mot kapitalismen förekom t.ex. fortfarande i 2000 års partiprogram (se not 363). 
366 Jackson 1993, s. 119–125 och 129–130; Betts 1998, s. 38–45. 
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vpk:s ståndpunkter och kritik mot den ”amerikanska imperialismen”. Marxis-
men spelade en viktig roll för partiet åtminstone fram till kommunismens 
sammanbrott i Östeuropa.367 USA:s krig i Vietnam tolkades därför av många i 
skp/vpk sannolikt som ett uttryck för det förtryck och den utsugning som 
”imperialismen”, enligt dem, har utsatt länder i t.ex. Afrika och Asien för 
alltsedan 1800-talet. Rent allmänt kan det vara så att partiets ideologiska 
positionering mot marxismen medförde att USA:s agerande i Vietnam sattes 
in ett marxistiskt tolkningsmönster, och därför beskrevs i termer av ”imperia-
lism”. 

När det gäller Irakfrågan var målet om humanitet det klart mest frekventa. 
Även målen om demokrati och jämlika relationer mellan världens stater fick 
en del genomslag i materialet. Liksom i Vietnamfrågan tror jag att även 
utrikesfrågans karaktär kan ha spelat in i Irakfrågan. Irakfrågan har, liksom 
Vietnamfrågan, handlat om att en stat (USA) leder ett militärt anfall mot en 
annan stat. Militära anfall leder ofrånkomligen till att civila människor dödas, 
och detta kan ha varit en orsak till att många inom vänsterpartiet höjde sina 
röster mot kriget både före anfallet och under krigföringen. Vidare hade den 
tidigare ledaren i Irak, Saddam Hussein, varit ledare för en grym terrorregim, 
som hade legat bakom många irakiers död och lidande. Husseins terrorstyre 
och krigets lidanden kan säkert tillsammans ha medfört sympati från många 
vänsterpartister att Iraks folk i framtiden skall få en demokratiskt vald rege-
ring, som inte förtrycker och plågar det egna folket. Detta skulle alltså kunna 
vara en förklaring till att målen om värnande av humanitet och demokrati var 
högfrekventa i Irakfrågan. 

När det gäller målet om jämlika relationer mellan världens stater tror jag 
att både förklaringen om utrikesfrågan karaktär och den partiideologiska 
förklaringen skulle kunna anföras. Irakkriget var speciellt på det sättet att 
kriget inleddes utan medgivande från FN:s säkerhetsråd. Många inom 
vänsterpartiet uttryckte därför en besvikelse över att USA kringgick FN. Som 
tidigare nämnts var partiets kritik mot att USA kringgick FN sannolikt också 
ideologiskt betingad. Utifrån partiets kritiska inställning till bl.a. kapitalismen 
ansågs sannolikt USA:s hegemoniska roll i världspolitiken som problematisk. 

Avslutningsvis skall jag ta upp en förklaring som kan ha spelat viss roll, 
och det gäller den partistrategiska förklaringen. Det kan, enligt min mening, 
inte uteslutas att i både Vietnam- och Irakfrågan ville personer inom skp/vpk/ 
vänsterpartiet fånga upp väljaropinioner genom att framföra stark kritik mot 
USA och den svenska regeringen. I Vietnamfrågan fanns en aktiv opposition 
mot USA:s krigföring i bl.a. FNL-rörelsen, vilken bl.a. genomförde en mängd 
demonstrationer runt om i landet. Överhuvudtaget kännetecknades det svens-
ka inrikespolitiska klimatet vid tiden för Vietnamkonflikten av framgångar 

 

                                                        
367 Bäck och Möller 2003, s. 76. Se även not 363 för referenser till partiprogrammen. 
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för de politiska vänsterkrafterna.368 Även i Irakfrågan fanns det opinioner 
inom väljarkåren som var starkt kritiska mot USA:s Irakpolitik, vilket bl.a. 
tog sig uttryck i flera stora demonstrationer under vintern och våren 2003.369 
Det kan därför inte helt bortses från att skp/vpk/vänsterpartiet genom sin 
skarpa kritik mot USA, och tidvis också mot den svenska regeringen, ville 
behålla och vinna röster genom att fånga upp dessa väljaropinioner. 

Hypotesprövande orsaksanalys 
Den hypotesprövande analysen avser förekomsten av ideologiska mål över 
tid. I teorikapitlet angavs att det förväntade utfallet hos oppositionspartier är 
en ökning av de ideologiska målens förekomst över tid. Då vänsterpartiet har 
varit ett oppositionsparti är det också detta utfall vi bör förvänta oss. Detta 
förväntade utfall bygger på att i hypotesen om polaritet (H1) förväntades en 
ökning över tid hos alla partier, och i hypotesen om GUSP (H2) ingen 
påverkan på oppositionspartier. Tillsammans innebär H1 och H2 att vi bör 
förvänta oss en ökning över tid hos oppositionspartier. Jag återger den figur 
som åskådiggjorde detta i teorikapitlet:  

Figur 4.1:  Förväntade utfall av de ideologiska målens förekomst hos partierna 
över tid. 

 Regeringsparti Oppositionsparti 

H1: Polaritet Ökning Ökning 

H2: GUSP Minskning Ingen påverkan 

  
 
 

Oförändrat 

 
 
 

Ökning 

 
De resultat för vänsterpartiet som har presenterats i detta kapitel överens-
stämmer inte med det förväntade utfallet. I stället skedde en viss nedgång 
över tid av de ideologiska målens förekomst i relation till de andra målens 
förekomst. Av det totala antalet mål i Vietnamfrågan utgjordes 86% av ideo-
logiska mål, medan andelen ideologiska mål i Irakfrågan hade sjunkit till 
66%. Det går därför inte att hävda att de ideologiska målens förekomst för 
vänsterpartiet var lägre under den bipolära tidsperioden jämfört med den 
unipolära tidsperioden. H1 och H2 har därmed inte fått empiriskt stöd. 
 

                                                        
368 Bjereld och Demker 1995, s. 50 och 279; Hadenius 2003, s. 157. 
369 Se t.ex. DN-TT 2003, s. A5; Folcker 2003, s. A5; Sörbring 2003, s. A8. 
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Resultaten tyder därför på att de bakomliggande förklaringarna till H1 och H2 
– förändringar i den internationella politiska strukturen och Sveriges delta-
gande i GUSP – inte tillsammans kan ha orsakat variationen i de ideologiska 
målens förekomst hos vänsterpartiet. Om man i stället skall försöka sig på en 
alternativ förklaring tror jag att det har att göra med partiets kritik mot USA. I 
Irakfrågan hade kritiken mot USA och den svenska regeringen ett annat 
innehåll än i Vietnamfrågan, vilket gjorde att olika utrikespolitiska mål beto-
nades i de två utrikesfrågorna. Utifrån tabellerna 4.5 och 4.6 förefaller det 
som om säkerhetsmålen och målen i kategorin övriga mål ökade i Irakfrågan 
på bekostnad av de ideologiska målen. Ett säkerhetsmål som ofta kom till 
uttryck var det som byggde på uppfattningen att den internationella rättsord-
ningen, som bygger på FN, hotades i och med att USA kringgick FN vid det 
militära anfallet på Irak. Ett vanligt s.k. övrigt mål var det som handlade om 
att den svenska regeringen borde agera mer kraftfullt på den internationella 
arenan, för att protestera mot USA:s Irakpolitik och stå upp för FN och folk-
rätten.  

En möjlig förklaring till att kritiken tog sig annorlunda uttryck i 
Irakfrågan jämfört med i Vietnamfrågan kan därför ha att göra med vissa 
olikheter i de två utrikesfrågorna. Rent teoretiskt skulle man kunna säga att 
denna förklaring tar fasta på att utrikesfrågornas karaktär, och i detta fall vissa 
olikheter mellan dem, påverkar förekomsten av ideologiska mål hos partierna. 
Samtidigt bör man komma ihåg att en hel del av USA-kritiken antogs vara 
partiideologiskt betingad. Man skulle därför kunna anta att i Vietnamfrågan 
samverkade partiideologin som drivkraft med karaktären på utrikesfrågan, så 
att en hög förekomst av ideologiska mål främjades. I Irakfrågan var USA-
kritiken fortfarande till stor del också ideologiskt betingad, men i och med att 
USA:s agerande var lite annorlunda i den utrikesfrågan blev också kritiken 
mot USA inte likadan som i Vietnamfrågan. Därmed kom andra utrikes-
politiska måltyper (säkerhetsmål och s.k. övriga mål) till uttryck, och en viss 
nedgång skedde av de ideologiska målens förekomst över tid. 
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KAPITEL 5 

Socialdemokraterna 

5.1 Inledning 
I detta kapitel ligger fokus på det socialdemokratiska partiet. I likhet med det 
föregående kapitlet ger jag först en kort översikt över vilka centrala positioner 
som partiet har intagit i Vietnamfrågan och Irakfrågan, för att skapa en över-
blick över dess politik innan den mer detaljerade resultatredovisningen påbör-
jas.  

När det gäller Vietnamfrågan framhöll den socialdemokratiska regeringen 
redan i mitten av 1960-talet att det enda sättet konflikten kan lösas på är 
genom förhandlingar mellan parterna. Regeringen framhöll också att den vis-
serligen inte önskade någon medlarroll i kriget, men att den ändå var beredd 
att förmedla kontakter mellan parterna om så skulle önskas. Vidare framhölls 
att Vietnams folk på sikt måste få bestämma över sin framtid och att de har 
rätt till nationell självständighet. Regeringen betonade också att den inte tog 
ställning för någon part i kriget, utan endast villa ha fred i Vietnam. USA 
bedömdes dock ha störst möjlighet att få till stånd förhandlingar, varför det 
ansågs rimligt att ställa krav på att USA skulle upphöra med sina bombningar 
i Nordvietnam. En viss åsiktsskillnad fanns dock mellan regeringen och vissa 
riksdagsledamöter huruvida Sverige borde erkänna Sydvietnams provisoriska 
revolutionära regering (PRR) eller inte, där regeringen ansåg att Sverige inte 
skulle det medan vissa riksdagsledamöter menade att så borde ske. I början av 
1970-talet betonades också av regeringen att en återförening i Vietnam var 
önskvärd, och att regeringen till fullo stödde fredsavtalet från den 27 januari 
1973. 

I Irakfrågan framhölls före anfallet den 20 mars 2003 från regeringens 
sida att målet för Irakpolitiken var att avrusta Irak från eventuella massför-
störelsevapen. Regeringen betonade att Saddam Husein måste samarbeta med 
FN, att FN:s vapeninspektörer måste få mer tid för att fullgöra sitt arbete, och 
att det bara är säkerhetsrådet och inte enskilda länder som bör fatta beslut om 
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vilka åtgärder som eventuellt skall vidtas mot Irak. Det framhölls också av 
regeringen att den till fullo stödjer och står bakom FN-beslut, inklusive de 
som fattas om eventuella militära aktioner mot Irak. Både en Iraklinje som 
gick utanför FN och en pacifistisk hållning i Irakfrågan ansågs försvaga FN. 
Några direkta avvikelser från regeringens ståndpunkter framfördes inte från 
riksdagsledamöterna. Efter det militära anfallet mot Irak framhölls av rege-
ringen och av riksdagsledamöter att Sverige stödjer och bör stödja en demo-
kratisk utveckling i Irak, där målet också bör vara att Iraks suveränitet åter-
upprättas. Det hävdades i samband med detta att det är nödvändigt att FN får 
en förstärkt roll i övergångsprocessen, liksom att EU bör ha ett samlat 
engagemang i denna process men där EU är ett stöd till FN och den irakiska 
regeringens egna prioriteringar. Det har också ansetts nödvändigt med en 
multinationell kraftsamling i Mellanöstern där de omkringliggande länderna i 
regionen bör involveras, för att Irak skall kunna utvecklas i positiv riktning. 

5.2 Vietnamfrågan 
5.2.1 Inledningsfas: 1 januari 1965–31 december 1966 
Första gången Vietnamkonflikten berörs av socialdemokraterna under denna 
allmänna inledningsfas till kriget är i riksdagens utrikes- och handelspoli-
tiska debatt den 24 mars 1965. Frågan tas upp i de inledningsanföranden 
som inleder debatten i första respektive andra kammaren. Handelsminister 
Gunnar Lange svarar för anförandet i första kammaren, och utrikesminister 
Torsten Nilsson för det som hålls i andra kammaren.370  

Lange och Nilsson inleder sina anföranden med allmänna iakttagelser om 
det rådande världspolitiska läget, och kommer i samband med detta in på 
utvecklingen i Sydöstasien. Säkerhetsmålet kommer till uttryck när de anser 
att konflikten i Vietnam riskerar att hota världsfreden. Beträffande Vietnam 
konstateras: ”Särskilt den senaste tidens händelseutveckling i Vietnam inrym-
mer risker för en utvidgning av konflikten som kan få allvarliga följer för 

 

                                                        
370 Två kommentarer: 1) När det gäller benämningarna på dem som deltar i riksdagsdebatterna 
har jag huvudsakligen följt originalbenämningarna i källmaterialet. Det innebär att i Vietnam-
frågan skrivs ”herr” och ”fru” följt av efternamn första gången en riksdagsledamot anges, och i 
Irakfrågan för- och efternamn första gången en riksdagsledamot eller regeringsmedlem anges. 
Undantaget gäller regeringsmedlemmar i Vietnamfrågan. För dessa anges ganska långa benäm-
ningar i källmaterialet som t.ex. ”herr statsrådet och chefen för handelsdepartementet Lange”, 
”hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Nilsson” och ”hans excellens herr stats-
ministern Erlander”. Jag har förenklat dessa benämningar till t.ex. handelsminister Gunnar 
Lange, utrikesminister Torsten Nilsson och statsminister Tage Erlander första gången de nämns 
i debatterna; 2) Det bör noteras att Langes och Nilssons inledningsanföranden är av exakt 
samma innehåll. Det har också medfört att vid bedömningen av målens frekvens har dessa två 
anföranden räknats som ett, för att undvika dubbelräkning av målen. 
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världsfreden.”371 Underförstått i denna värderande beskrivning finns stånd-
punkten att utvidgningen av kriget är negativt, eftersom världsfreden kan 
hotas. 

Det ideologiska målet om värnande av humanitet framkommer i det 
anförande som herr Möller håller i första kammaren. Han konstaterar i en 
värderande beskrivning att stridsmedel har börjat användas i Vietnam, och 
uttrycker oro över utvecklingen eftersom det finns risk för att motparten i 
konflikten skall svara med samma medel och att allt farligare gaser skall 
användas.372 Den underförstådda ståndpunkten är alltså att kriget är proble-
matiskt, eftersom allt inhumanare stridsmedel har börjat eller kan börja 
användas. 

Vietnamfrågan kommer också upp i riksdagens remissdebatt den 2 
november 1965, men från ett delvis annat perspektiv. Kritik kommer 
nämligen från de borgerliga partiledarna om att den socialdemokratiska 
utrikespolitiken under trycket från kommunistpartiet börjat kännetecknas av 
vänstervridning och ensidig anti-amerikanism, och att den börjat användas i 
partitaktiska syften. Bl.a. åsyftas det tal som det konsultativa statsrådet Olof 
Palme höll vid Broderskapsrörelsens kongress i Gävle den 30 juli 1965. Olof 
Palme och utrikesminister Torsten Nilsson tillbakavisar bestämt denna kritik i 
sina anföranden, och menar att den socialdemokratiska utrikespolitiken följer 
en egen tydlig linje och drivs av ett äkta engagemang utan partitaktiska över-
väganden.373 

Nilsson kommer i ett av sina anföranden i denna debatt in konkret på 
Vietnamfrågan, och ger där uttryck för säkerhetsmål och ideologiska mål. 
Han anför ståndpunkten att det nära nog bör vara en skyldighet för en svensk 
regeringsledamot att tydliggöra sina åsikter i Vietnamfrågan, och försöka få 
till stånd eld upphör och förhandlingar för att lösa konflikten. Argumentet är 
att konflikten kan utvidgas och till och med bli en fara för världsfreden.374 
Vidare menar Nilsson att regeringen alltid måste vara anhängare av demokrati 
i världspolitiken, att detta finns med naturligt i utrikespolitiken och att rege-
ringen därför inte alltid explicit tar ställning för demokratin i utrikesfrågorna. 
Däremot säger Nilsson: ”Men vad vi har sagt är att folket i Vietnam självt 
skall bestämma över sina framtida öden, och det står väl i god överensstäm-
melse med demokratins regler.”375 Denna ståndpunkt är således uttryck för 
målen om staters rätt till nationellt oberoende och demokrati. 

Den 9 december 1965 hålls en särskild utrikesdebatt i andra kammaren 
i anslutning till ett antal interpellationer och frågor angående aktuella utrikes-
 

                                                        
371 Prot. 1965:13, Första Kammaren, s. 14; Prot. 1965:13, Andra Kammaren, s. 30. 
372 Prot. 1965:13, Första Kammaren, s. 38. 
373 Prot. 1965:33, Andra Kammaren, s. 74, 77–78, 80 och 113–116. 
374 Ibid., s. 70–71. 
375 Ibid., s. 71. 
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politiska spörsmål. Av socialdemokraterna berörs Vietnamfrågan från rege-
ringens sida av utrikesminister Torsten Nilsson och statsminister Tage Erlan-
der, och från riksdagsledamöternas sida av herrarna Bengtsson och Björk. 
Dessa fyra personer tar upp frågan i ett anförande vardera.  

Säkerhetsmålet byggt på uppfattningen att en storkonflikt kan utbryta 
kommer till uttryck hos Nilsson när han gör en värderande beskrivning av 
konflikten. Han framhåller i början på sitt anförande att ”[m]an kan verkligen 
befara, att denna höjning av krigsnivån kan komma att utvidga Vietnam-
kriget till en allt allvarligare internationell konflikt.”376 Senare i sitt anförande 
ger Nilsson också uttryck för uppfattningen att Vietnamkonflikten kan hota 
världsfreden. Han meddelar att ”[j]ust med tanke på att läget i Vietnam kan 
bli den tändande gnistan för en världsbrand, har regeringen velat medverka i 
en internationell opinion som manar till förhandlingar.”377 I båda dessa fall är 
således den implicita ståndpunkten att kriget är problematiskt, eftersom det 
finns en risk för att internationell fred och säkerhet hotas. 

Det ideologiska målet om värnande av humanitet kommer också till 
uttryck i Nilssons anförande när han inledningsvis anser att kampen i Viet-
nam blivit alltmer bitter och skoningslös där oskyldiga civila drabbas.378 Den 
underförstådda ståndpunkten är alltså att kriget är förkastligt, eftersom oskyl-
diga drabbas. Senare i anförandet framför Nilsson uppfattningen att Vietnam-
frågan är en av de angelägnaste världspolitiska frågorna, eftersom det viet-
namesiska folket utsätts för stora lidanden.379 Även herr Björk ger uttryck för 
målet om humanitet när han framhåller sin skepticism mot USA:s involvering 
i Vietnam: ”Hur stora offer i mänskligt lidande har man rätt att kräva när det 
gäller att med eld och svärd utbreda demokratins evangelium?”, frågar sig 
Björk retoriskt.380 Även här är det underförstådda ställningstagandet att 
USA:s militära aktioner är förkastliga, eftersom de innebär mänskligt lidande. 

Det ideologiska målet att motverka kommunismens utbredning kommer 
till uttryck hos Erlander när han berättar vad samtalen med ledande politiker i 
USA gick ut på. Erlander har varit på besök i USA och där fört utrikespoli-
tiska samtal med vicepresidenten, utrikesministern, FN-ambassadören Gold-
berg och fackföreningsledaren Reuther. Erlander meddelar i andra kammaren 
att samtalen har gällt Vietnam. En central ståndpunkt hos den svenska rege-
ringen i sammanhanget är att det är farligt om demokratiska stater lierar sig 
med reaktionära regimer för att värna demokratin, eftersom nationella och 
social frihetssträvanden kan komma att identifieras med kommunismen: ”Om 
demokratierna uppträder på ett oskickligt sätt finns det en fara för att natio-
 

                                                        
376 Prot. 1965:40, Andra Kammaren, s. 5.  
377 Ibid., s. 6. 
378 Ibid., s. 5. 
379 Ibid., s. 6. 
380 Ibid., s. 82. 
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nella och sociala frihetssträvanden kan komma att identifieras med kommu-
nismen.”381 

Vietnamfrågan berörs också av herr Bengtsson, men hans ståndpunkt är 
emellertid svårklassificerad. Han anser att det är viktigt att det sker eld 
upphör i konflikten, och att parterna sedan sätter sig vid förhandlingsbordet 
och börjar förhandla. Bengtsson lämnar emellertid ingen ytterligare informa-
tion om varför det är viktigt att kriget upphör, varför en målklassificering blir 
svår att göra.382 

Vietnamfrågan berörs återigen i riksdagens utrikespolitiska debatt den 
23 mars 1966, och från socialdemokraterna tas frågan upp av statsminister 
Tage Erlander i två anföranden i första kammaren, och av utrikesminister 
Torsten Nilsson i fyra anföranden i andra kammaren.383  

Det ideologiska målet om vikten av humanitet framhålls i Erlanders och 
Nilssons inledningsanföranden när de påpekar att ett av skälen bakom rege-
ringens oro för utvecklingen i Vietnam är det mänskliga lidande som kriget 
innebär.384 Utrikesminister Nilsson framför också i ett senare anförande 
ståndpunkten att Sverige bör bistå med humanitär hjälp till det vietnamesiska 
folket.385  

De ideologiska målen om staters rätt till nationellt oberoende framhålls 
av Nilsson i två anföranden. I ett av dessa gör Nilsson ställningstagandet att 
”[b]eträffande framtiden och möjligheterna att låta det vietnamesiska folket 
självt bestämma över sina framtida öden kan jag försäkra, att den svenska 
regeringen är lika intresserad som någon annan av att fria val kommer till 
stånd och att dessa sker under betryggande kontroll.”386 Det kan noteras att i 
ställningstagandet uttrycktes även det ideologiska målet om demokrati. I ett 
senare anförande säger Nilsson också att den svenska regeringen hoppas 
”[…] att landet i en framtid skall styras utan all inblandning utifrån”.387 

Två säkerhetsmål i inledningsanförandet, byggda på uppfattningen att det 
finns en risk för att den regionala säkerheten i Sydöstasien hotas och att 
avspänningen mellan stormakterna försvåras, kan också urskiljas i inled-
ningsanförandena. I en värderande beskrivning av händelserna i Vietnam sägs 
nämligen att: ”Konflikten där innebär stora risker för freden i hela Syd-
östasien. Den försvårar dessutom den utjämning av motsättningarna mellan 

 

                                                        
381 Ibid., s. 33–34. 
382 Ibid., s. 47. 
383 Det bör noteras att Erlanders och Nilssons inledningsanföranden är av exakt samma innehåll. 
Det har också medfört att vid bedömningen av målens frekvens har dessa två anföranden räknats 
som ett, för att undvika dubbelräkning av målen. 
384 Prot. 1966:12, Första Kammaren, s. 21; Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 28. 
385 Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 58. 
386 Ibid., s. 59. 
387 Ibid., s. 80. 
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stormakterna som man hoppades på efter 1963 års provstoppsavtal.”388 Den 
implicita ståndpunkten är alltså att kriget är problematiskt, eftersom det 
innebär risker för den regionala säkerheten och avspänningen mellan stor-
makterna. 

Slutligen ger Erlander och Nilsson uttryck för några ståndpunkter i Viet-
namkonflikten som inte kan kopplas till några specifika utrikespolitiska mål 
(p.g.a. otillräcklig information), men som ändå kan vara värda att ta fasta på 
för att få ett grepp om regeringens övergripande positioner i Vietnamfrågan. I 
inledningsanförandena betonas att Vietnamkonflikten endast kan lösas genom 
förhandlingar, och att den svenska regeringen är beredd att ställa upp med 
tjänster om så skulle önskas.389 Nilsson betonar också att regeringen inte vill 
uttala sig om och i så fall när de amerikanska trupperna bör dras tillbaka från 
Vietnam, och han framhåller att ett erkännande av Nordvietnam med upp-
rättande av diplomatiska förbindelser kan vålla svårigheter under nuvarande 
förhållanden.390 

I riksdagens remissdebatt den 1 november 1966 berörs Vietnamkon-
flikten av riksdagsman herr Bengtsson. Han framför ståndpunkten att den 
svenska regeringen bör ställa sig bakom FN:s generalsekreterare Thants 
förslag till USA om att landet bör upphöra med sina bombningar av Nord-
vietnam.391 Däremot bör Sverige, enligt Bengtsson, inte sända vapen till FNL. 
Informationen i Bengtssons ståndpunkt är dock inte tillräcklig, för att slut-
satser om utrikespolitiska mål skall kunna dras. 

5.2.2 Mellanfas: 21 februari 1968–31 augusti 1968  
Utbildningsminister Olof Palmes medverkan vid Vietnamdemonstrationen på 
Sergels Torg den 21 februari 1968, och det tal som han då håller, väcker 
skarp kritik från flera av de borgerliga partiledarna. En stor del av den 
utrikespolitiska debatten den 21 mars 1968 kommer därför att handla om 
Palmes Vietnamdemonstration och om regeringens politik i Vietnamfrågan. 
Oppositionen kritiserar regeringen i debatten, och regeringsföreträdare och 
flera riksdagsledamöter från det socialdemokratiska partiet ger sin syn på 
Vietnamkriget och går i svaromål mot kritiken.  

Säkerhetsmålet framförs utifrån uppfattningen att Vietnamkonflikten kan 
sprida sig, och att därmed världsfreden kan hotas. Detta mål kommer till 
uttryck i statsminister Tage Erlanders och utrikesminister Torsten Nilssons 

 

                                                        
388 Prot. 1966:12, Första Kammaren, s. 21; Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 28. 
389 Prot. 1966:12, Första Kammaren, s. 21; Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 28. 
390 Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 58–59 och 80. 
391 Prot. 1966:30, Andra Kammaren, s. 65. 
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inledningsanföranden i första respektive andra kammaren.392 De framför 
ståndpunkten att det är viktigt med bombstopp och förhandlingar, eftersom 
kriget riskerar att sprida sig och i värsta fall leda till ett världskrig.393  Att det 
också finns en risk för att Vietnamkriget kan utvecklas till ett världskrig eller 
en världskatastrof framhålls i ett senare anförande av Erlander (vid två tillfäl-
len i detta)394, av Nilsson i ett senare anförande395 och också av Palme i ett 
anförande396.  

Nilsson ger även uttryck för säkerhetsmålet när han framhåller värnandet 
av Sveriges nationella oberoende. I debatten kräver nämligen ledaren för 
högerpartiet Yngve Holmberg att Palme bör avgå, eftersom USA har hem-
kallat sin Sverigeambassadör. Nilsson intar dock positionen att detta krav är 
orimligt: ”En främmande makt bör inte få bestämma, vilka personer vi skall 
ha i vår regering, genom att hemkalla sin ambassadör under några dagar. Ett 
sådant system är helt enkelt orimligt. Främmande länder skulle därigenom få 
oss att byta statsråd när deras regeringar finner det för gott!”397 

Ståndpunkten i Erlanders och Nilssons inledningsanföranden om att 
kriget bör stoppas ger också uttryck för värnande av humanitet, eftersom man 
beklagar att civilbefolkningen får lida under kriget.398 Även Palme framhåller 
att folket i Vietnam får lida när han beskriver kriget399, och herr Björk menar 
att den amerikanska politiken i Vietnam måste präglas av ”mänsklighet”400.  

Värnandet av staters rätt till nationellt oberoende är ett annat ideologiskt 
mål hos Erlander och Nilsson. De framför ståndpunkten att förhandlingar 
måste komma till stånd för en lösning av Vietnamkonflikten, eftersom det 
skulle innebära ”[…] fred och nationellt oberoende”.401 Även Palme fram-
håller i ett av sina anföranden ståndpunkten att det vietnamesiska folket har 
rätt till nationellt oberoende.402  

Ett tredje ideologiskt mål som framförs av flera debattdeltagare är 
främjandet av social rättvisa. Herr Björk gör ställningstagandet att den ameri-
kanska politiken i Vietnam måste präglas av ”rättvisa”.403 Utrikesminister 
 

                                                        
392 Det bör noteras att Erlanders och Nilssons inledningsanföranden är av exakt samma innehåll. 
Det har också medfört att vid bedömningen av målens frekvens har dessa två anföranden räknats 
som ett, för att undvika dubbelräkning av målen. 
393 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 10; Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 15. 
394 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 45 (första tillfället) och 47 (andra tillfället). 
395 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 52. 
396 Ibid., s. 89. 
397 Ibid., s. 56. 
398 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 9; Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 15. 
399 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 89. 
400 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 90–91. 
401 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 10; Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 16. 
402 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 88. 
403 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 90–91. 
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Nilsson framhåller åsikten att regimen i Hanoi ”[…] representerar social 
rättvisa eller – såsom i Sydvietnam – hoppet om social rättvisa”.404 Herr 
Bengtsson anser att ”[…] befrielsefronten för stora delar av Vietnams folk 
representerar social rättvisa och innebär förhoppningar om en bättre framtid 
[…]”.405 Den implicita ståndpunkten hos Bengtsson är alltså att befrielse-
rörelsen står för något gott, eftersom den bl.a. representerar social rättvisa.  

Ett övrigt mål om vikten av opinionsstöd för utrikespolitiskt agerande 
framförs också. I sitt anförande i andra kammaren framhåller Palme uppfatt-
ningen att den demonstration som han deltog i den 21 februari var uttryck för 
en bred folklig opinion: ”Demonstrationen den 21 februari var en värdig 
demonstration av en bred demokratisk opinion här i Sverige”, menar 
Palme.406 Den underförstådda ståndpunkten är att deltagandet i demonstra-
tionen inte är klandervärt, eftersom det har stöd i en bred allmän opinion. 
Erlander och Nilsson framhåller också i sina inledningsanföranden uppfatt-
ningen att regeringen anser att den står på samma linje i Vietnamfrågan som 
en solid opinion inom det svenska folket.407 

Utöver ovan identifierade mål framför de socialdemokratiska debattdelta-
garna även flera ståndpunkter, som inte går att kategorisera efter utrikespoli-
tiska mål, men som ändå kan vara av värde för att fånga in partiets över-
gripande positioner i Vietnamfrågan. Regeringen framhåller att den inte söker 
någon medlarroll, men att den är beredd att förmedla kontakter mellan de 
stridande parterna om så skulle önskas. Regeringen beklagar också att FN inte 
är i stånd att gripa sig an konflikten, men betonar samtidigt att generalsekre-
terare Thants fredsaktivitet är viktig.408 Vidare påpekar Nilsson också i sina 
andra anföranden att den svenska regeringen inte tar ställning för någon part i 
kriget, utan endast vill ha fred i Vietnam. Vädjanden har dock gjorts av rege-
ringen till USA om att upphöra med bombningarna, eftersom USA är den part 
i konflikten som har störst möjligheter att få till stånd förhandlingar.409 Olof 
Palme uttrycker också en ståndpunkt om att det vietnamesiska folket har rätt 
till ”social frigörelse”.410  

Det kan för övrigt noteras att många andra delar av socialdemokraternas 
inlägg präglas av bemötanden mot att den socialdemokratiska utrikespolitiken 
skulle styras av partistrategiska överväganden. De borgerliga partiledarna och 
 

                                                        
404 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 53. 
405 Ibid., s. 75. 
406 Ibid., s. 80. 
407 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 7; Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 13. 
408 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 7, 10 och 12; 1968:13, Andra Kammaren, s. 13, 16 och 
18. 
409 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 51 och 65. 
410 Ibid., s. 88. Jag menar att det är oklart hur ”social frigörelse” egentligen skall tolkas i 
materialet, om det t.ex. innebär frigörelse från utländska makter (som USA) eller om det mer 
syftar på frigörelse från fattigdom och misär. 
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riksdagsledamöterna riktar anklagelser mot socialdemokraterna, om att moti-
vet bakom regeringens Vietnampolitik skulle vara att fånga upp vänstervälja-
re inom och utanför det socialdemokratiska partiet.411         

I en debattartikel i Aftonbladet den 21 april 1968 går statsrådet Olof 
Palme till angrepp mot den kritik som bl.a. Dagens Nyheter har riktat mot 
honom för hans deltagande i Vietnamdemonstrationen den 21 februari. Större 
delen av artikeln ägnar Palme åt att beskriva motiven bakom och omständig-
heterna kring demonstrationen. Artikeln inleds emellertid med ståndpunkten 
att det nu måste skapas förutsättningar för fred i Vietnam. Argumentet är att 
bomber inte längre faller över Vietnam, och utsätter dess folk för lidande.412 
Ståndpunkten ger uttryck för det ideologiska målet om värnande av humani-
tet, eftersom människor nu inte längre lider och inte ska behöva lida i fram-
tiden. 

5.2.3 Slutfas: 1 juli 1972–30 juni 1973  
Den avslutande undersökningsperioden i Vietnamfrågan kännetecknas under 
år 1972 (och särskilt i slutet av året) av intensiva bombningar från USA:s 
sida, vilket föranleder skarp kritik från statsminister Olof Palme i hans radio-
tal den 23 december. Under 1973 börjar emellertid en successiv nedtrappning 
av krigsnivån i Indokina ske i och med att ett fredsavtal undertecknas den 27 
januari i Paris av de stridande parterna.  

I den socialdemokratiska tidskriften Tiden förekommer i höstnumret 7–8 
år 1972 en längre intervju med statsminister Olof Palme. I slutet av intervjun 
kommer reportern in på Vietnamkonflikten och Palme ger då sin syn på 
kriget. I sin beskrivning av det som har skett och vilka effekter kriget har fått 
ger Palme uttryck för de ideologiska målen om värnande av humanitet och 
demokrati. Palme framhåller: 

”Kostnaderna för Vietnamkriget har blivit astronomiska, inte bara i ekono-
miska termer, utan också för den generation av amerikaner som varit där 
och mött krigets brutalitet och korruption i det sydvietnamesiska samhället 
och för den generation av ungdomar över hela världen som börjat tvivla på 
demokratin till följd av detta krig. Om Förenta Staterna nu försökte gå ut 
med ett generöst program sedan man nästan förintat en nation, skulle man 
se på detta med stor misstänksamhet. Det skulle verkligen fordras en ny 
giv.”413 

 

                                                        
411 Se t.ex. Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 50–51, 56 och 59; Prot. 1968:13, Andra 
Kammaren, s. 74, 76–81 och 111. 
412 Palme 1968, s. 3. 
413 Palme 1972, s. 401. 

•



 

 139

Den underförstådda ståndpunkten i uttalandet är att kriget har medfört starkt 
negativa effekter i form av mänskliga lidanden för Vietnams folk (brutalitet, 
förintelse av en nation, etc), men också i form av att det sannolikt har 
undergrävt förtroendet för demokratin. 

Den 30 november 1972 ställer fru Dahl en fråga till utrikesminister 
Krister Wickman om stöd till förmedling av biståndsinsatser från kommuner 
och landsting till Vietnam.414 I samband med att Wickman avger sitt svar den 
11 december ger Dahl en kort replik, i vilken ett ideologiskt mål om humani-
tet framkommer. Dahl gör en värderande beskrivning av kriget där hon fram-
håller att bakgrunden till den ställda frågan är ”[…] att de amerikanska bomb-
ningarna både norr och söder om den demilitariserade zonen i Vietnam har 
krävt mycket stora offer både i människor och i den civila organisationen 
under det senaste halvåret”. Hon ger sedan också konkreta exempel på 
bombningarnas verkningar.415 Den underförstådda ståndpunkten är alltså att 
kriget är förkastligt, eftersom det leder till stort mänskligt lidande. 

I slutet av december 1972 kommer emellertid alla partiledare för de 
svenska riksdagspartierna överens om ett gemensamt uppror i Vietnamkon-
flikten.416 Uppropet offentliggörs den 29 december och texten med parti-
ledarnas signaturer trycks i pressen, för att allmänheten skall kunna skriva på 
och skicka in till riksdagen. Även partierna och olika organisationer distri-
buerar listorna. I uppropet uppmanas samtliga parter i kriget att skriva under 
det fredsavtal som USA och Nordvietnam i oktober sade sig vara överens om, 
och man vädjar till USA:s regering om ett omedelbart stopp för bombningar-
na i Vietnam. Skälen till varför det är viktigt med fredsavtalet och ett upp-
hörande av bombningarna är att Vietnam måste få ”fred och oberoende”.417 
Ett upphörande av bombningar mot Vietnam och ett mål om fred i landet är i 
sig otillräcklig information för en kategorisering av utrikespolitiska mål. Där-
emot är målet om Vietnams oberoende uttryck för det ideologiska målet om 
staters rätt till nationellt oberoende. 

Den 11 januari 1973 inlämnas en interpellation av fru Dahl angående 
händelseutvecklingen i Indokina m.m. Hon framför bl.a. att regeringen måste 
förmå USA att upphöra med angreppshandlingarna och underteckna ett 
fredavtal som garanterar de indokinesiska folken rätt att bestämma i sina egna 
länder, att arbetet med att förstärka det folkrättsliga skyddet mot denna sorts 
 

                                                        
414 Prot. 1972:128, s. 102. 
415 Prot. 1972:136, s. 4. 
416 Bakgrunden till uppropet var bl.a. de omfattande bombningar som skedde av Nordvietnam i 
slutet av år 1972. Dessa bombningar var också en av bevekelsegrunderna för det omdebatterade 
jultal som statsminister Olof Palme höll den 23 december 1972. Detta tal är dock inte analyserat 
i sig i avhandlingen, eftersom alla tal som partiledarna höll i radio/TV inte har medtagits. 
Däremot menar jag att de ideologiska mål som uttrycktes i det talet väl täcks in av det övriga 
material som har analyserats i avhandlingen. 
417 Riksdagspartierna 1972, s. 1. 
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krigföring måste intensifieras och att det materiella stödet till Demokratiska 
republiken Vietnam och Sydvietnams provisoriska revolutionära regering 
måste ökas ytterligare.418 Ett av Dahls argument för sina krav är att USA:s 
bombningar leder till död och lidande för människor, och till en enorm för-
störelse av samhällen och av miljön. Ingående exempel på detta ges också i 
motionen.419 Ett annat argument är att det vietnamesiska folket har rätt att 
bestämma över sina inre angelägenheter. USA:s bombningar bryter mot 
respekten ”[…] för de små nationernas självbestämmanderätt […]” och 
demonstrerar en ovilja att acceptera en lösning ”[…] som bygger på respekt 
för det vietnamesiska folkets självbestämmanderätt”.420 I motionen ges 
således uttryck för de ideologiska målen om värnande av humanitet och 
staters rätt till nationellt oberoende. Det skall dock betonas att det är målet 
om värnande av mänskliga rättigheter som får det största utrymmet i motio-
nen. 

Ungefär två veckor senare, den 24 januari 1973, inlämnas en motion av 
herr Hellström och fru Lewén-Eliasson som även den berör Vietnamkriget. I 
motionen framförs ståndpunkten (kravet) att biståndet till Demokratiska 
republiken Vietnam måste öka. Argumentet bakom denna ståndpunkt är att 
USA:s bombningar har medfört svåra materiella skador. ”I april 1972 inledde 
Förenta staterna terrorbombningar i full skala mot DRV”, skriver Hellström 
och Lewén-Eliasson, och ger sedan flera konkreta exempel på vilka effekter 
som bombningarna har fått.421 Ståndpunkten är följaktligen ett uttryck för det 
ideologiska målet om värnande av humanitet. 

Den 25 april hålls en debatt i riksdagen i samband med att utrikes-
utskottets betänkande UU1973:3 behandlas, och i detta betänkande ingår bl.a. 
motionen av Hellström och Lewén-Eliasson. I debatten görs inlägg från 
socialdemokraterna av utrikesminister Krister Wickman och herr Hellström.  

Det ideologiska målet om främjandet av humanitet framhålls av Wickman 
när han redogör för skälen bakom ställningstagandet att befrielserörelserna i 
tredje världen, inklusive Nordvietnam, får svenskt stöd. Han betonar att det 
stödet är ”[…] ett direkt humanitärt stöd, ett utvecklingsstöd för de enskilda 
människorna och för folkmajoriteten i länderna […]”.422 Herr Hellström ger i 
sitt anförande ingående beskrivningar av hur de amerikanska bombplanen 
bombar byar och städer i Kambodja och vilka effekter det får i materiell och 
mänsklig förstörelse, samt hur amerikanerna i Sydvietnam tvingat bort 
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419 Ibid., s. 15–16. 
420 Ibid., s. 16–17. 
421 Mot. 1973:413 (paginering saknas). 
422 Prot. 1973:72, s. 50. 
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människor från byarna till städerna.423 Den implicita ståndpunkten är att 
USA:s krigföring är förkastlig, eftersom den leder till mänskligt lidande. 

Det ideologiska målet om främjande av staters rätt till nationellt obero-
ende kommer till uttryck hos Wickman, som ett annat skäl till det svenska 
biståndet till befrielserörelserna i tredje världen. Angående detta stöd säger 
han nämligen att det också har en effekt riktad mot de krafter som vill för-
hindra dessa staters utveckling mot nationellt oberoende.424 

Den 31 januari–1 februari 1973 hålls den allmänpolitiska debatten i 
riksdagen. Från socialdemokraternas sida berörs Vietnamkonflikten av stats-
minister Olof Palme i hans inledningsanförande. Palme ger på flera ställen 
uttryck för ett antal ideologiska mål. För det första värnas humanitet. Palme 
ger inledningsvis i sitt anförande en skildring av de mänskliga tragedier som 
kriget medfört i form av mänskligt lidande och materiell förstörelse.425 Den 
underförstådda ståndpunkten är att kriget är förkastligt, eftersom det leder till 
lidande och förstörelse.  

För det andra ger Palme uttryck för målet om avskaffande av kolonialism. 
Han framhåller angående Vietnamkrigets avslutning att ”[d]et som nu äntli-
gen står inför sin avveckling är ett kolonialt imperium”, och kopplar sedan 
Vietnamkriget med USA:s intervention till den övriga avkoloniseringen i 
Afrika och Asien.426 Den implicita ståndpunkten är alltså att det är positivt att 
det koloniala imperiet i Indokina, som USA är en del av, avskaffas.  

Utöver ovanstående ideologiska mål ger Palme också uttryck för de ideo-
logiska målen om humanitet och staters rätt till nationellt oberoende, vilka är 
sammanflätade med ett säkerhetsmål om värnande av Sveriges nationella 
oberoende. Ståndpunkten är att den svenska regeringen har ansett att den 
amerikanska krigföringen i Vietnam varit förkastlig av humanitära skäl, men 
också därför att den hotat Vietnams rätt till nationellt oberoende och därmed 
också indirekt alla småstaters (inklusive Sveriges) rätt till nationellt obero-
ende. En belysande formulering av denna ståndpunkt är när Palme framhåller:  

”Att tyst betrakta det som hänt i Vietnam skulle kunna uppfattas som ett 
godkännande av en princip, att små nationer i världen inte skall hävda sina 
krav och sin rätt. Vår opinion i Vietnamkonflikten innebär därmed också 
att vi hävdat våra egna grundläggande intressen, våra egna trygghetskrav. 
Vi har inte tvekat att klart uttala vad vi tycker om den amerikanska politi-
ken i Vietnam som den har varit. Det har vi gjort av mänskliga, humanitära 
skäl. Det har vi också gjort därför att vi ansett att vissa principer stått på 
spel, principer som är viktiga för hur relationerna mellan stater i en fredlig 
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värld skall se ut och som ytterst därför också är av betydelse för vår egen 
säkerhet.”427  

Slutligen ger Palme också uttryck för det övriga målet om opinionsstöd. 
Palme framhåller i en beskrivning av opinionsarbetet det positiva i att det har 
rått en nationell enighet i Vietnamfrågan, eftersom det har underlättat den 
internationella opinionsbildningen.428 Underförstått finns här en ståndpunkt 
om att det är viktigt med nationell enighet, ifall ett litet land som Sverige skall 
kunna bilda opinion och påverka på den internationella arenan.  

I den årliga utrikespolitiska debatten, som hålls den 21 mars 1973, 
diskuteras Vietnamfrågan från socialdemokraternas sida av utrikesminister 
Krister Wickman, statsminister Olof Palme och riksdagsledamot fru Zachris-
son. Wickman berör frågan i fyra anföranden, Palme i tre och Zachrisson tar 
upp den i ett anförande.  

Det ideologiska målet om värnandet av humanitet kommer till uttryck hos 
Wickman omedelbart i hans inledningsanförande i debatten. I en beskrivning 
av läget i Indokina betonar han det mänskliga lidande och den materiella öde-
läggelse som orsakades av de omfattande bombningarna under år 1972.429 
Den underförstådda ståndpunkten är att bombningarna är klandervärda, efter-
som de har medfört lidande och ödeläggelse. Wickman framför längre fram i 
sitt första anförande också ståndpunkten att en av styrkorna i Sveriges reak-
tion på Vietnamkriget har varit medvetenheten om de lidanden som har 
drabbat civilbefolkningen.430 I ett annat anförande senare i debatten tillkänna-
ger Wickman att regeringen planerar att höja biståndet till Vietnam, eftersom 
Demokratiska republiken Vietnam har utsatts för ”[…] förnyade bombningar 
som åsamkat civilbefolkningen nya lidanden”.431  

Ideologiska mål om humanitet framkommer även hos herr Palme och fru 
Zachrisson. Palme framhåller det mänskliga lidande som kriget innebär i 
Vietnam, och han återknyter i två anföranden till det uttalande han gjorde om 
bombningarna i sitt jultal 1972.432 Den implicita ståndpunkten är att kriget är 
förkastligt, eftersom det innebär ett stort mänskligt lidande. Fru Zachrisson 
gör ställningstagandet att den svenska regeringen måste driva frågan om att 
stärka det folkrättsliga skyddet mot krigsangrepp, som svårt drabbar män-
niskor och samhällen, eftersom resultaten i Vietnam ”förskräcker”.433  
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Zachrisson ger även uttryck för ett ideologiskt mål om värnande av mänskliga 
rättigheter. Hon framför nämligen åsikten att det förekommer avvikelser från 
fredsavtalet, eftersom regimen i Saigon vägrar att frige fångar och att tillåta 
”[…] full rörelsefrihet och yttrandefrihet i hela landet”.434 Här är Zachrissons 
underförstådda ståndpunkt att dessa avvikelser är dåliga, eftersom centrala 
civila/politiska rättigheter åsidosätts.  

Det ideologiska målet om staters rätt till nationellt oberoende framhålls 
av Wickman i inledningsanförandet. Det framkommer när han konstaterar att 
de indokinesiska folken nu har freden inom räckhåll, och att ”[d]eras rätt att 
fritt forma sin framtid utan inblandning utifrån har bekräftats i internationella 
överenskommelser.”435 Wickmans åsikt är således att Vietnam bör få forma 
sin framtid utan främmande makters inblandning. Det framkommer också när 
han framför ståndpunkten att en av styrkorna i den svenska regeringens reak-
tion på USA:s Vietnampolitik har varit ”[…] övertygelsen att ett litet folk 
måste ha rätt att fritt forma sin framtid utan inblandning utifrån”.436  

Målet om staters rätt till nationellt oberoende finns också i en ståndpunkt 
hos Wickman tillsammans med det ideologiska målet om avskaffande av 
kolonialismen. Wickman kopplar i sin beskrivning av Vietnamkonflikten 
rätten till nationellt oberoende också till rätten att slippa ett kolonialt förflutet. 
Han avslutar sin belysning av denna koppling med att konstatera att ”[…] den 
kamp som Vietnamkonflikten i sista hand handlar om, nämligen en fullstän-
dig frigörelse från ett kolonialt förflutet, är en kamp som ännu icke är avslu-
tad”.437 Här framkommer alltså en underförstådd ståndpunkt om att nationellt 
oberoende är positivt, eftersom det också försvagar kolonialismen i världs-
politiken. 

Säkerhetsmålet kommer till uttryck i ett av Palmes anföranden och byg-
ger på värnande av Sveriges nationella oberoende, och är samtidigt samman-
flätat med det ideologiska målet om staters rätt till nationellt oberoende. 
Palmes uppfattning är nämligen att försvaret för småstaten Vietnams oberoen-
de också indirekt har gällt Sveriges nationella säkerhet. När den svenska rege-
ringen har hävdat Vietnams rätt till överlevnad har den också försvarat alla 
små nationers, inklusive Sveriges, vitala intressen om rätt till överlevnad.438  

Det övriga målet om opinionsstöd kommer till uttryck i Wickmans 
inledningsanförande när han framhåller att regeringen i sin Vietnamkritik haft 
stöd ”av en överväldigande folkopinion”439, och i ett anförande av Palme när 
denne hävdar att ”[…] jag tror att det vi har sagt och gjort i Vietnamfrågan i 
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sina huvuddrag har stämt med det svenska folkets övertygelse […]”440. Både 
Wickmans och Palmes implicita uppfattningar är att det är positivt att rege-
ringens positioner i utrikesfrågor står i överensstämmelse med den allmänna 
opinionen. 

Avslutningsvis kan nämnas några positioner som den svenska regeringen 
har i Vietnamfrågan, men som inte direkt går att koppla till några tydliga 
utrikespolitiska mål. Utrikesminister Wickman framhåller att det inte är 
möjligt att upprätta diplomatiska förbindelser med Sydvietnams provisoriska 
revolutionära regering (PRR), eftersom den inte utövar kontroll över större 
delen av Sydvietnams territorium.441 Vidare menar Wickman att en återföre-
ning av Vietnam är önskvärd, och att i avvaktan på detta bör en nationell sam-
lingsregering bildas i Sydvietnam, med vilken Sverige kan uppta förbindelser 
på ambassadörsnivå. I övrigt betonas att den svenska regeringen till fullo 
stödjer Parisöverenskommelsen från den 27 januari 1973.442  

Den 19 juni 1973 återfinns en intervju med utrikesminister Krister Wick-
man i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.443 Wickman är nyss hem-
kommen från några dagars besök i Nordvietnam och redovisar sina intryck 
för tidningen. I intervjun kan de ideologiska målen om värnande av humanitet 
och staters rätt till nationellt oberoende urskiljas. Målet om humanitet får 
dock det största utrymmet i intervjun där Wickman ger flera exempel på hur 
sjukhus, fabriker och andra byggnader har bombats sönder av USA. I sin 
värderande beskrivning av läget i Vietnam är den implicita ståndpunkten att 
USA:s agerande är förkastligt, eftersom det har medfört mänskligt lidande. 
Målet om staters rätt till nationellt oberoende kan skönjas när utrikesministern 
framhåller att den svenska regeringen inte har tagit ställning för regeringen i 
Nordvietnam, utan ”[…] mot att en stormakt med överlägsna militära makt-
medel söker påverka den inre utvecklingen i en småstat”. 

5.2.4 Empiri från kongressmaterial:  
1 januari 1965–31 december 1974 

När det gäller material från socialdemokratiska partikongresser berörs Viet-
namfrågan i ett uttalande, som antogs av den 23:e kongressen den 9–14 
juni 1968. I detta uttalande hänvisar man till att börja med helt till det uttalan-
de som gjordes av partiets extrakongress hösten 1967. I uttalandet från 1967 
framhålls ”solidaritet” med det vietnamesiska folket för dess kamp för ”[…] 
nationell frihet och oberoende, fred och social rättvisa”.444 Underförstått 
 

                                                        
440 Ibid., s. 62. 
441 Ibid., s. 104. 
442 Ibid., s. 105. 
443 Alla uppgifter från artikeln är hämtade från följande källa: Carlsson 1973, s. 6.  
444 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1968, s. 439. 
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framförs alltså en ståndpunkt om att man ställer sig positiv till dessa värden, 
eftersom man står bakom det vietnamesiska folkets kamp för dem. Därmed 
framhålls ideologiska mål om solidaritet, staters rätt till nationellt oberoende 
och social rättvisa.445 

Vidare framförs i uttalandet från 1967 också en ståndpunkt om att kriget 
måste få ett slut med bl.a. bombstopp, förhandlingar, svenskt bistånd och till-
bakadragande av främmande trupp. Skälen för detta är dels att folket utsätts 
för fruktansvärda lidanden, dels att kriget utgör ett växande hot mot världs-
freden.446 Här framförs således ett ideologiskt mål om värnande av humanitet 
och ett säkerhetsmål utifrån uppfattningen att världsfreden hotas. 

Den ordinarie kongressen i juni 1968 betonar ståndpunkten om ett slut på 
kriget utifrån krav på bl.a. bombstopp, förhandlingar och att ett svenskt 
bistånd måste tillskjutas. Uttalandet avslutas med ställningstagandet: ”Den 
svenska politiken måste inriktas på att med alla till buds stående medel verka 
för fred, frihet, nationellt oberoende, social och materiell rättvisa och trygghet 
för hela Vietnams folk.”447 Således framförs ideologiska mål om främjande 
av värdena frihet, nationellt oberoende, rättvisa och inre säkerhet/trygghet.448  

På partiets 25:e partikongress den 1–7 oktober 1972 antas ett uttalande 
om kriget i Vietnam. I uttalandet görs inledningsvis en värderande beskriv-
ning av USA:s krigföring, vilken skarpt kritiseras för att ha medfört ett 
enormt mänskligt lidande och stora skador på egendom och miljö.449 Den 
underförstådda ståndpunkten är alltså att USA:s krigföring är förkastlig, efter-
som den leder till lidande och förstörelse. Ett ideologiskt mål om värnande av 
humanitet framförs således.  

En näraliggande ståndpunkt är att USA:s inhumana krigföring i Vietnam 
strider mot folkrätten och därför måste fördömas.450 Även denna ståndpunkt 
ger uttryck för ett ideologiskt mål om humanitet utifrån att krigföringen är 
inhuman. Avslutningsvis görs ställningstagandet att kriget måste upphöra och 
det slås fast att ”[d]et vietnamesiska folkets fred, frihet och oberoende måste 

 

                                                        
445 Formuleringen ”nationell frihet och oberoende” förefaller åsyfta en och samma sak, nämli-
gen frigörelse från yttre makter. Jag har därför inte tolkat det som att det ger uttryck för två mål 
– ”frihet” och ”staters rätt till nationellt oberoende” – utan som ett. Det kan dock framhållas att 
formuleringen lika gärna skulle kunna tolkas som ett uttryck för målet om ”frihet”. 
446 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1968, s. 439–440. 
447 Ibid., s. 440. 
448 Målet om ”fred” har inte målklassificerats, eftersom det inte har framgått om det varit uttryck 
för t.ex. ett ideologiskt mål eller ett säkerhetsmål. Exakt hur målet om ”frihet” skall tolkas har 
inte framgått, t.ex. om det åsyftar inre politisk frihet eller frihet från yttre främmande makter. 
449 Sveriges socialdemokratiska arbetarparti 1972, s. 1099. 
450 Ibid., s. 1099. 
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garanteras.”451 Ideologiska mål om frihet och staters rätt till nationellt obero-
ende framförs därmed i ställningstagandet.452  

5.3 Irakfrågan 
5.3.1 Upptrappningsfas till kriget: 1 juli 2002–19 mars 2003 
Under sommaren och hösten år 2002, liksom under vintern 2003, ökar hoten 
från den amerikanska utrikesledningen om att ett militärt ingripande i Irak 
kan komma att bli nödvändigt. Frågan om hur Irak skall avväpnas från 
massförstörelsevapen på lämpligaste sätt blir därmed en allt mer akut fråga 
för världssamfundet, och en ökande kris i frågan börjar uppstå.  

I riksdagens partiledardebatt den 22 januari 2003 tas Irakfrågan upp av 
statsminister Göran Persson i flera anföranden. För det första ger Persson 
uttryck för säkerhetsmålet utifrån säkerhetsstrategin om en internationell 
rättsordning inom ramen för FN. Han framhåller, efter kritik från Gudrun 
Schyman (v) om att Sveriges röst är för låg i Irakdebatten, att regeringen står 
bakom FN-besluten i Irakfrågan. Han framför också i samband med detta 
ståndpunkten att FN har stor betydelse för små stater: ”FN har varit utom-
ordentligt klart i sitt ställningstagande, med ett enhälligt beslut i säkerhets-
rådet, det som är det minsta staternas bästa skydd […]”.453 

För det andra ger Persson uttryck för flera ideologiska mål. Två sådana är 
värnande om mänskliga rättigheter och demokrati i Irak. Persson meddelar att 
vapeninspektörerna nu skickas till Irak, men framhåller samtidigt att det är 
”[…] en regim som ju lämnar allt övrigt att önska i fråga om mänskliga rättig-
heter och demokratiskt beteende”.454 Den underförstådda ståndpunkten är 
således att den irakiska regimen bör kritiseras, eftersom den inte respekterar 
mänskliga rättigheter och inte är demokratisk.  

Ett annat ideologiskt mål är jämlika relationer mellan världens stater, 
vilket framkommer i två repliker mot Schyman. Persson intar i dessa positio-
nen att det är viktigt att Sverige och andra länder följer beslut i FN:s säker-
hetsråd, eftersom FN annars kommer att försvagas och det blir USA som 
ensamt bestämmer i världspolitiken.455 

Förutom ovanstående ståndpunkter framför Persson också några stånd-
punkter, som inte lika tydligt kan kategoriseras som uttryck för olika utrikes-
politiska mål. För att emellertid få en övergripande bild över det socialdemo-
 

                                                        
451 Ibid., s. 1099. 
452 Målet om ”fred” har inte målklassificerats, eftersom det inte har framgått om det varit uttryck 
för t.ex. ett säkerhetsmål eller ett ideologiskt mål. Det har inte heller framgått om ”målet om 
”frihet” åsyftat inre eller yttre frihet. 
453 Prot. 2002/03:44, s. 12. 
454 Ibid., s. 12. 
455 Ibid., s. 13 (ena repliken) och 41–42 (andra repliken). 
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kratiska partiets politik i Irakfrågan skall även sådana ståndpunkter kort 
anges. Två sådana ståndpunkter är att ansvaret enligt Persson ligger hos 
Saddam Hussein som måste samarbeta och finna en fredlig lösning på kon-
flikten, och att det är viktigt att vapeninspektörernas arbete och FN:s säker-
hetsråds beslut respekteras.456 En tredje ståndpunkt är att Sverige också 
stödjer ett eventuellt beslut i säkerhetsrådet om att insätta en militär aktion 
mot Irak, ifall Hussein inte samarbetar med vapeninspektörerna eller om 
inspektionerna inte faller ut väl.457 

Två dagar efter ovanstående partiledardebatt, den 24 januari 2003, 
anordnas en specialinsatt debatt i riksdagen angående den aktuella situa-
tionen i Irak. I debatten företräds socialdemokraterna av utrikesminister 
Anna Lindh. När hon beskriver målet för regeringens Irakpolitik ger hon 
uttryck för ett ideologiskt mål om främjande av humanitet. Regeringens 
övergripande ståndpunkt i Irakfrågan är till att börja med: 

”Målet för Irakpolitiken är inte ett stort krig. Målet för Irakpolitiken är att 
förhindra att Saddam Hussein och Irak återigen använder massförstörel-
sevapen, använder kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen.”458  

Omedelbart efter denna angivelse gör Lindh en värderande beskrivning där 
Saddams Husseins tidigare agerande fördöms: 

”Jag säger igen: Irak har tidigare använt kemiska vapen i kriget mot Iran, 
och Irak har använt kemiska vapen mot sin egen befolkning. Vi minns när 
5000 kurder dog i Halabja på grund av Saddam Husseins attacker.”459 

Att den övergripande ståndpunkten står tillsammans med konstaterandet att 
Hussein tidigare har utsatt befolkningen i Irak och Iran för stora lidanden 
leder fram till att denna ståndpunkt är uttryck för ett ideologiskt mål om 
värnande av humanitet.460  

Vidare ger Lindh också uttryck för ett säkerhetsmål utifrån säkerhets-
strategin om en internationell rättsordning inom ramen för FN. Lindh framför 
nämligen, delvis i polemik mot vissa andra partier, ståndpunkten att det är 
viktigt med ett starkt FN där vi behåller enigheten och ger allt vårt stöd till 

 

                                                        
456 Ibid., s. 4. 
457 Ibid., s. 12. 
458 Prot. 2002/03:46, s. 1. 
459 Ibid., s. 1. 
460 En alternativ tolkning av Lindh är att det är viktigt att avrusta Irak från massförstörelsevapen 
på grund av att det skulle öka den internationella säkerheten. Lindh har dock inte tydligt i 
materialet angett att så skulle vara fallet, utan mer betonat det mänskliga lidandet. 
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FN, inklusive rätten att i sista hand använda en militär aktion.461 Argumentet 
för detta är att det ytterst främjar svensk säkerhet:  

”Sverige är ingen stormakt – längre. Det innebär också att det vi har på vår 
sida är folkrätten och FN, som ska garantera att rätt går före makt. Det är 
rätten som styr, inte storleken på länder, inte krigets styrka. Därför är det 
farligt för oss om FN:s makt urholkas. FN:s makt urholkas om ett land 
säger att ’vi struntar i FN, vi agerar militärt och bryr oss inte om FN’ [---] 
Men det är också att urholka FN:s makt, och farligt för Sverige, om man 
säger att FN aldrig får använda militära aktioner.”462 

Förutom ovanstående målklassificerade ståndpunkter anger Lindh också 
några ståndpunkter som inte har låtit sig målklassificeras, utan som är mer att 
betrakta som specifika strategier för att avrusta Irak. En sådan ståndpunkt, 
som Lindh ofta upprepar i sina debattinlägg, är att allt stöd bör ges åt FN:s 
vapeninspektörer, så att dessa kan fullgöra sin uppgift och få bort eventuella 
massförstörelsevapen från Irak.463 En annan ståndpunkt är att det sedan är 
säkerhetsrådet, och inget enskilt land, som skall fatta beslut om vad skall 
göras när man får vapeninspektörernas rapport.464 Vidare gör Lindh ställ-
ningstagandet att om säkerhetsrådet slutligen skulle fatta beslut om militära 
aktioner mot Irak kommer Sverige att stödja detta beslut.465 

I riksdagens utrikespolitiska debatt den 12 februari 2003 tar flera 
socialdemokrater upp Irakfrågan i sina anföranden. De talare som ger uttryck 
för vissa utrikespolitiska mål är utrikesminister Anna Lindh och riksdags-
ledamöterna Kent Härstedt, Kenneth G. Forslund och Urban Ahlin.  

Ett säkerhetsmål baserat på uppfattningen att massförstörelsevapen hotar 
internationell säkerhet framförs av Lindh i hennes första anförande. Hon 
framhåller i en lägesbeskrivning av Irak att ”[m]assförstörelsevapen i Irak är 
främst ett hot mot regionen men kan också hota oss” och att ”[r]iskerna med 
ett krig i Irak är också våra risker”.466 Farligheten i de eventuella massför-
störelsevapen som kan finnas i Irak betonas också senare i samma anförande: 
”Vår säkerhet förutsätter att Iraks massförstörelsevapen förstörs.”467 Även 
Forslund menar i ett av sina anföranden att Iraks innehav av massförstörelse-
vapen är ett hot mot vår gemensamma säkerhet.468 Den implicita ståndpunk-
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ten i dessa tre lägesbeskrivningar av Irak är alltså att landets massförstörelse-
vapen är farliga, eftersom de hotar den internationella säkerheten. 

Det framförs också säkerhetsmål som baseras på säkerhetsstrategin om en 
internationell rättsordning inom ramen för FN. Detta framförs av Lindh, som 
i sitt första anförande angående eventuella våldsaktioner mot Irak framhåller 
ståndpunkten: ”Vår säkerhet förutsätter en världsordning baserad på folkrät-
ten. Det kan därför bara vara FN:s säkerhetsråd som fattar beslut om vålds-
användning.”469 Denna ståndpunkt återkommer också i ett senare anförande, 
då hon menar att både den militaristiska och pacifistiska linjen i Irakfrågan 
urholkar FN:s handlingskraft och därmed gör världen osäkrare.470 Ahlin delar 
också denna uppfattning i sin kritik mot vänsterpartiets hållning.471 Även 
Forslund framför ståndpunkten att det är viktigt med ett starkt FN, och menar 
att det är farligt med enskilda länders militära aktioner utanför FN-systemet i 
Irakkrisen. Detta skulle innebära att hela FN-systemet hotas, vilket skulle 
medföra ”[…] ett enormt hot mot vår gemensamma säkerhet”.472  

Ideologiska mål om värnande av humanitet framhålls av Lindh, som i två 
av sina anföranden kritiserar Saddam Hussein för hur han har behandlat sin 
egen befolkning. Hon framhåller bl.a. att han har använt kemiska stridsmedel, 
och att han inte bryr sig om barnen och de fattiga i landet.473 Även Härstedt 
framhåller detta i en beskrivning av Husseins regim.474 Den underförstådda 
ståndpunkten i både Lindhs och Härstedts beskrivningar är att Husseins 
agerande är klandervärt, eftersom han har utsatt civilbefolkningen för stort 
lidande. 

Avslutningsvis finns det några ståndpunkter i utrikesdebatten, som inte 
klart har kunnat klassificeras till utrikespolitiska mål. När det gäller Anna 
Lindhs position sammanfattar hon den själv i tre punkter (som en kritik mot 
dem som hävdar att regeringen är otydlig i frågan): 1) vi måste ha handling 
och genom vapeninspektörerna kan Irak nedrustas på fredlig väg, 2) vi måste 
ge vapeninspektörerna tid och 3) om vapeninspektörerna inte kommer längre 
är det endast FN:s säkerhetsråd som får fatta beslut om vad som skall göras 
och som också har rätt att fatta beslut om militär aktion.475 De övriga stånd-
punkter som framförs av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna ligger i 
linje med regeringens Irakpolitik. Dessa ståndpunkter är bl.a. att Irakkrisen 
skall skötas inom ramen för FN, att vapeninspektörerna måste ges tid, att 
Saddam Hussein måste samarbeta med FN och att militärt våld från FN måste 
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kunna vara en sista utväg. De framförs av Urban Ahlin, Carina Hägg, Kent 
Härstedt och Kenneth G. Forslund.476 

Den 14 februari 2003 finns en debattartikel om Irakfrågan, skriven av 
utrikesminister Anna Lindh, införd i Aftonbladet. En central ståndpunkt i arti-
keln är att Irak måste avrustas på de massförstörelsevapen som kan finnas i 
landet. Strategierna för detta är att ge fullt stöd åt FN:s vapeninspektörer, att 
det endast är FN:s säkerhetsråd som kan besluta om åtgärder mot Irak ifall 
inte inspektörerna kan slutföra sitt uppdrag, samt att en eventuell militär 
åtgärd måste vara proportionell mot det hot som massförstörelsevapnen 
utgör.477 Denna ståndpunkt innehåller dock otillräcklig information för att 
kunna målklassificeras.478  

Ett säkerhetsmål kommer till uttryck i debattartikeln utifrån uppfattning-
en att en internationell rättsordning inom ramen för FN är en viktig strategi 
för internationell säkerhet. Lindh framför nämligen ståndpunkten att ett mili-
tärt ingripande mot Irak inte får ske utan stöd av FN och folkrätten. Hon 
anknyter till Palmes åsikt om att ett respekterande av folkrätten är viktigt i 
synnerhet för småstaters möjligheter att kunna leva i fred och säkerhet, och 
hon avslutar artikeln med: ”Därför är det så viktigt att slå vakt om det instru-
ment som faktiskt finns för gemensam säkerhet, och som har möjlighet att 
agera på folkrättens grund: FN:s säkerhetsråd.” 

Slutligen skall nämnas att Lindh också ger uttryck för ett ideologiskt mål 
om värnande av humanitet. Detta görs när hon framhåller att Saddam Hussein 
faktiskt har använt kemiska vapen tidigare, bl.a. mot sin egen befolkning. Den 
underförstådda ståndpunkten i denna värderande beskrivning är att Husseins 
agerande är klandervärt, eftersom det har medfört ett stort mänskligt lidande. 

På EU-nämndens möte den 14 mars 2003 ventileras Irakfrågan inför 
ministerrådsmötet den 18 och 19 mars. Hillevi Larsson (s) framhåller i ett av 
sina anföranden risken för den humanitära katastrof, som ett krig i Irak kan 
komma att innebära för civilbefolkningen i form av t.ex. svält och att män-
niskor tvingas till flykt. Hon gör därför ställningstagandet att Sverige bör gå 
in aktivt med alla medel efter ett eventuellt militärt anfall och försöka lindra 
lidandet. Larsson ger sålunda uttryck för ett ideologiskt mål om värnande av 
humanitet.479 

I en interpellation av Kaj Nordquist (s) den 19 mars 2003 till statsrådet 
Jan O. Karlsson framhålls de funktionshindrades mänskliga rättigheter i krig 
med anledning av det hotande kriget i Irak. I en beskrivning av läget i Irak på-
pekas att om kriget i Irak kommer så blir det civilbefolkningen som kommer 
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att drabbas hårdast. Nordquist menar att särskilt de funktionshindrade män-
niskorna – dels de som redan är funktionshindrade före krigsutbrottet, dels de 
som blir skadade av krigen – är en hårt utsatt grupp i krig. Nilssons frågor till 
Jan O. Karlsson handlar således om vad den svenska regeringen kan göra för 
de funktionsdrabbades situation i Irak. 480 Nilssons underförstådda ståndpunkt 
är att de funktionshindrade i Irak bör hjälpas, eftersom de kommer att drabbas 
hårt av ett eventuellt krig. Ståndpunkten är uttryck för det ideologiska målet 
om värnande av humanitet. 

Den 19 mars 2003 sammanträder EU-nämnden inför statsministerns 
möte med Europeiska rådet den 21 mars, och en punkt på dagordningen är det 
hotande Irakkriget. Statsminister Göran Persson anför ståndpunkten att Sve-
rige, efter ett eventuellt militärt anfall, bör lämna ett bidrag till det humanitära 
stöd som kommer att behövas i Irak. Persson framhåller dock att det är FN 
som bör samordna återuppbyggnaden av det irakiska samhället, och inte ett 
enskilt land.481 Persson ger uttryck för det ideologiska målet att människors 
lidande bör lindras i Irak och att humanitet därför bör värnas.482 

5.3.2 Krigsutbrottet och tiden efter:  
20 mars 2003–31 december 2004 

Den 20 mars 2003 går USA och dess allierade till militärt anfall mot Irak, 
och samma dag anordnas därför en särskild riksdagsdebatt om Irakfrågan. 
I debatten företräds socialdemokraterna av statsminister Göran Persson, som i 
sitt inledningsanförande och avslutningsanförande ger uttryck för flera 
utrikespolitiska mål.  

För det första ger Persson utryck för en rad ideologiska mål. Mål om 
värnande av humanitet framkommer i inledningsanförandets början när han 
gör en värderande beskrivning av det militära anfallet. Perssons ståndpunkt är 
att det militära anfallet mot Irak är olyckligt, eftersom krig alltid innebär ett 
oerhört mänskligt lidande.483 I en annan lägesbeskrivning anser Persson att 
Saddam Hussein har gjort sig skyldig till ett stort mänskligt lidande genom 
åren.484 De underförstådda ståndpunkterna är alltså att Husseins agerande/ 
kriget är förkastligt, eftersom det har medfört/medför ett enormt mänskligt 
lidande.  
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Ett annat ideologiskt mål är främjande av inre säkerhet/trygghet för folket i 
Irak. Persson lyfter nämligen senare i anförandet också fram att den irakiska 
regimen är ett hot mot den inre säkerheten för medborgarna i Irak.485 Här är 
den underförstådda ståndpunkten att regimen kan klandras, eftersom säker-
heten för folket inom Irak hotas.  

Ett annat ideologiskt mål är främjande av demokrati. Persson gör ställ-
ningstagandet att mot bakgrund av det mänskliga lidande som den irakiska 
regimen har utsatt dess folk för (se det andra ideologiska målet ovan), så 
”[…] ska vi ge allt vårt stöd till demokratiska krafter i Irak”.486 Andra ideo-
logiska mål är främjande av solidaritet, frihet och jämlika relationer mellan 
världens stater. Dessa framkommer i Perssons avslutningsanförande när han 
framför uppfattningen att det svenska folket bör stå upp för ”internationell 
solidaritet” när det gäller ”alla staters lika rätt”, ”alla folks frihet” och ”hela 
världens fred”.487  

Ett säkerhetsmål om att massförstörelsevapen hotar internationell säker-
het framförs av Persson när han framför ståndpunkten att Iraks eventuella 
innehav av massförstörelsevapen hotar säkerheten utanför Irak.488 Ett annat 
säkerhetsmål framhålls utifrån uppfattningen att en internationell rättsord-
ning inom ramen för FN är ett viktigt medel för att främja internationell 
säkerhet. Persson menar nämligen att USA:s och dess allierades militära 
angrepp vid sidan av FN inte kan rättfärdigas, eftersom den internationella 
rättsordningen inte ger länder rätt att ta saker i egna händer. Om vi går ifrån 
denna ordning ”[…] öppnar vi för en utveckling där flera länder kan tycka sig 
ha rätten att med vapen i hand ta sig friheter på andra länders bekostnad”, 
enligt Persson, och han betonar att ”[f]olkrätten är små staters skydd, ja, alla 
staters skydd, och därför är detta allvarligt.”489 

Persson ger också uttryck för ett övrigt mål om vikten av nationell sam-
manhållning. Detta framkommer i hans sista anförande i debatten då han 
vädjar till det svenska folket om sammanhållning och samling i Irakfrågan.490 
Avslutningsvis finns det några ståndpunkter som är svårklassificerade. En 
sådan handlar om att det militära anfallet mot Irak är olyckligt, eftersom det 
strider mot folkrätten.491 En annan ståndpunkt handlar om att Persson anser 

 

                                                        
485 Ibid., s. 25. 
486 Ibid., s. 25. 
487 Ibid., s. 35. Det är dock oklart om ”frihet” avser frihet från inre förtryck i staten, eller frihet 
från yttre beroende av främmande makter. 
488 Ibid., s. 25. 
489 Ibid., s. 25–26. 
490 Ibid., s. 35. 
491 Ibid., s. 25. 
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att den svenska regeringen vill bygga upp ett starkt FN igen efter Irak-
krisen.492 

Den 4 april 2003 följer en interpellationsdebatt i riksdagen med 
anledning av att statsrådet Jan O. Karlsson återkommer med svar på den 
interpellation som Kaj Nordquist ställde till honom tidigare den 19 mars. I 
interpellationen från Nordquist togs de funktionshindrades situation i krig 
upp, och i samband med svaret den 4 april följer en kort replikväxling i 
frågan. Nordquists ståndpunkter i replikväxlingen är emellertid mer allmänna 
och inte specifika för Irakkonflikten, varför de har utelämnats. 

Karlsson uttrycker emellertid flera ideologiska mål. För det första 
uttrycks flera ideologiska mål om värnande av humanitet. I sitt inledande svar 
framför han ståndpunkten att regeringen anser, att det är viktigt att parterna i 
Irakkonflikten lever upp till sina skyldigheter och förpliktelser enligt den 
humanitära rätten493, och han framhåller senare i anförandet att regeringen gör 
det den kan för att mildra effekterna av Irakkriget och stödja krigets offer494. I 
en senare replik framför han också ståndpunkten att de funktionshindrade 
skall vara en resurs och bör ha rätt att få vara med i återuppbyggnaden av 
Irak.495 Karlsson ger också uttryck för ett annat ideologiskt mål – främjande 
av demokrati. Han framför nämligen uppfattningen att det är viktigt att 
världsorganisationerna involveras om ”[…] ett nytt fredligt och demokratiskt 
Irak […] ” skall kunna byggas.496 

EU-nämnden sammanträder den 11 april 2003 för samråd inför minis-
terrådsmötet den 14 april. Irakkonflikten kommer upp till diskussion och från 
socialdemokraternas sida gör Pär Axel Sahlberg ett inlägg, där han ger 
uttryck för ett ideologiskt mål om främjande av humanitet. Han framhåller de 
negativa verkningar som kriget har fått på människor i Irak och särskilt bar-
nen.497 Den implicita ståndpunkten är således att kriget är negativt, eftersom 
det innebär stort mänskligt lidande. 

Sahlberg framhäver emellertid också i sitt anförande en ståndpunkt, som 
är lite svårkategoriserad. Han uttrycker en stark skepsis mot att amerikanarna 
använder/utnyttjar Irak för egna ekonomiska vinningar. ”Frågan är ju om 
amerikanarna är redo att göra Irak till föremål för en marknadsockupation”, 
frågar sig Sahlberg, och fortsätter med att framhålla att ”[d]et är den stora 
faran, att man etablerar sig långsiktigt i ekonomiska system där man nu har 

 

                                                        
492 Ibid., s. 35. 
493 Prot. 2002/03:85, s. 44. 
494 Ibid., s. 45. 
495 Ibid., s. 48. 
496 Ibid., s. 46–47. Målet om ”fred” har inte målklassificerats, eftersom det inte har framgått om 
fred är viktigt av t.ex. humanitära skäl (ideologiskt mål) eller säkerhetsskäl (säkerhetsmål). 
497 EU-nämnden 2002/03:22, s. 17. 
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skapat sig en marknad.”498 Frågan är dock om denna skepsis grundar sig på 
att svensk ekonomi eller svenska företag drabbas negativt av detta, eller på en 
mer principiell kritik mot USA:s sätt att använda regionen kring Irak för egna 
ekonomiska fördelar. Denna oklarhet har gjort att ståndpunkten inte har 
målklassificerats. 

Den 10 oktober 2003 sammanträder EU-nämnden inför ministerråds-
mötet den 13–14 oktober och Irakfrågan kommer upp till diskussion. Frei-
valds ger i samband med detta uttryck för de ideologiska målen om staters 
rätt till nationellt oberoende och främjande av demokrati. I ett anförande 
framför han ståndpunkten att målet är att Iraks suveränitet skall kunna åter-
upprättas så snart som möjligt.499 Vidare meddelar hon att det inom EU råder 
en samsyn om behovet av en multinationell kraftansträngning, för att Irak 
skall kunna utvecklas positivt och nå slutmålet om en suverän demokratisk 
stat. Freivalds gör därför ställningstagandet att det också är viktigt att det 
irakiska folket ges möjlighet att efterhand överta styret och ansvaret för sitt 
eget land.500 

Freivalds betonar också i sitt anförande vikten av att FN har en förstärkt 
roll i den politiska övergångsprocessen i Irak.501 Det framgår emellertid inte i 
anförandet varför FN:s roll är så viktig, vilket medför att ståndpunkten inte 
med säkerhet kan kategoriseras som uttryck för något utrikespolitiskt mål. 
Exempelvis är det inte klart om FN är viktigt av säkerhetsskäl eller av ideo-
logiska skäl. 

I en fråga den 23 oktober 2003 riktar Luciano Astudillo (s) en fråga till 
biståndsminister Carin Jämtin om vilka initiativ som hon avser att ta, för att ta 
till vara svensk-irakiernas kunskaper/erfarenheter när regeringen lägger upp 
en strategi för Sveriges stöd till Irak.502 I bakgrunden till frågan ges, som 
visas nedan, uttryck för de ideologiska målen om inre säkerhet/trygghet för 
Iraks folk och främjande av demokrati.  

Astudillo menar att det nu råder kaos och otrygghet för Iraks invånare, 
och i synnerhet för kvinnor och barn.503 Den implicita ståndpunkten är alltså 
att utvecklingen i landet är negativ, eftersom det innebär en grundläggande 
otrygghet för dess invånare. Vidare framförs ståndpunkten att ”[d]emokratin 
känns avlägsen”, och att det är ”[…] viktigt att omvärlden visar sitt stöd för 
strävan att bygga upp demokratin i landet”.504 I det svar som statsrådet Jämtin 

 

                                                        
498 Ibid., s. 17. 
499 EU-nämnden 2003/04:5, s 24. 
500 Ibid., s. 25. 
501 Ibid., s. 24. 
502 Fråga 2003/04:135, s. 154. 
503 Ibid., s. 154. 
504 Ibid., s. 154–155. 
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ger den 29 oktober kan emellertid inga specifika utrikespolitiska mål urskil-
jas. 

Den 25 november 2003 riktar Carina Hägg (s) en fråga till bistånds-
minister Carin Jämtin om vilka åtgärder som regeringen avser att vidta, för att 
ett bra informationsunderlag utarbetas som grund för de bedömningar som 
görs angående det ekonomiska stödet till Irak. I bakgrunden till frågan fram-
för Hägg ståndpunkten att ”[r]egeringen måste säkerställa att biståndet till 
Irak bidrar till att stödja fattigdomsbekämpning och säkerställa kvinnors med-
bestämmande över hur de olika prioriteringarna görs.”505 Ståndpunkten är 
således uttryck för de ideologiska målen om fattigdomsbekämpning och jäm-
ställdhet. 

Jämtin ger den 4 december sitt svar på Häggs fråga, och ger då uttryck för 
olika ideologiska mål. För det första görs en värderande beskrivning av läget i 
Irak där Jämtin menar att det svåra säkerhetsläget i landet försvårar menings-
fulla biståndsinsatser.506 Den underförstådda ståndpunkten är alltså att säker-
hetsläget är problematiskt p.g.a. att det bl.a. försvårar biståndsgivningen, och 
därmed ges uttryck för ett mål om främjande av säkerhet/trygghet i Irak.  

För det andra framförs mål om staters rätt till nationellt oberoende när 
Jämtin uttrycker ståndpunkten att ”[…] för att landets politiska och ekono-
miska återhämtning ska lyckas är det centralt att irakierna själva får styra över 
utvecklingsprocessen”.507 För det tredje framförs ett mål om främjande av 
demokrati i Jämtins ståndpunkt om att Sverige och det internationella sam-
fundet nu behöver göra insatser, för att Irak skall utvecklas till ett ”[…] 
demokratiskt samhälle”.508  

Den 11 februari 2004 äger riksdagens utrikespolitiska debatt rum. 
Irakfrågan berörs från socialdemokraternas sida av utrikesminister Laila Frei-
valds och riksdagsledamoten Urban Ahlin i var sitt anförande. Både Freivalds 
och Ahlin ger i sina anföranden uttryck för flera ideologiska mål. När det 
gäller Freivalds anför hon ståndpunkten, att ”[f]ör att Irak skall bli ett fritt och 
demokratiskt samhälle måste suveräniteten återupprättas.”509 Denna stånd-
punkt ger uttryck för målen om frihet, demokrati och staters rätt till nationellt 
oberoende.510 Ahlin gör i sitt anförande ställningstagandet att Sverige har 

 

                                                        
505 Fråga 2003/04:339, s. 404. 
506 Svar på fråga 2003/04:339, s. 405. 
507 Ibid., s. 405. Jämtins mål om politisk/ekonomisk återhämtning har dock inte målklassifice-
rats, eftersom det inte har framgått om det har varit viktigt av humanitära skäl för det irakiska 
folket eller för att t.ex. främja internationell säkerhet. 
508 Ibid., s. 405. 
509 Prot. 2003/04:67, s. 7. 
510 Det är dock oklart om ”frihet” åsyftar frihet från inre förtryck, eller frihet från yttre beroende 
av främmande makter. 
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samma intresse som USA att Irak blir en ”demokrati”, och ger därmed uttryck 
för målet om demokrati.511 

Freivalds framhåller i sitt anförande också ståndpunkten att FN behövs 
för att föra utvecklingen framåt i Irak, t.ex. för att val skall kunna genom-
föras.512 Denna ståndpunkt ger uttryck för det ideologiska målet om demo-
krati. Det är dock något oklart om Freivalds ståndpunkt om att just FN skall 
verka för Iraks demokratisering skall tolkas som t.ex. ett säkerhetsmål eller ett 
ideologiskt mål. 

Den 11 februari 2004 riktar Maria Hassan (s) en fråga till utrikes-
minister Laila Freivalds ifall hon kommer att verka för att Sverige skall stödja 
kurdernas förslag om att bygga upp Irak som en federation, samt ifall hon 
kommer att stödja kurdernas strävan att göra irakiska Kurdistan till en del av 
en irakisk federation.513 

I det svar som Freivalds avger den 25 februari är de centrala ståndpunk-
terna att den svenska regeringen anser att den irakiska territoriella integriteten 
måste upprätthållas, och frågan om federation/Kurdistan är något som det 
irakiska folket själva måste ta ställning till. Dessa ståndpunkter har dock 
p.g.a. otillräcklig information varit svåra att målklassificera. I svaret ges 
emellertid också uttryck för de ideologiska målen om främjande av demo-
krati. Freivalds gör nämligen ställningstagandet att ”[d]et mest angelägna i 
nuläget är att det irakiska folket ska känna sig delaktigt i utarbetandet av en 
demokratisk konstitution som tillgodoser alla irakiers rättigheter.”514 Senare i 
svaret framhåller Freivalds också positionen att Sverige även i fortsättningen 
kommer att ”[…] stödja de krafter som kräver ett demokratiskt Irak […]”.515 

Den 25 mars 2004 riktar Luciano Astudillo (s) en fråga till utrikes-
minister Laila Freivalds om hur hon ser på det författningsarbete som pågår i 
Irak, och vilka initiativ den svenska regeringen ämnar vidta för att främja 
demokratiseringsprocessen i landet.516 Astudillo ger i bakgrunden till sin 
fråga uttryck för det ideologiska målet om främjande av demokrati. Han 
framför nämligen ståndpunkten det är mycket viktigt att demokrati skapas i 
Irak och att FN spelar en viktig roll i denna process: ”FN spelar en oerhört 
viktig roll för att demokratiseringsprocessen ska lyckas. Enbart om det 
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internationella samfundet, genom FN, lyckas skapa en långvarig stabilitet i 
landet kan de demokratiska institutionerna byggas upp och utvecklas.”517  

I det svar som Freivalds avger den 1 april uttrycks för flera ideologiska 
mål. För det första framförs ståndpunkten att den svenska regeringen ser 
positivt på att medlemmarna i det irakiska styrande rådet har undertecknat 
den provisoriska konstitutionen, vilket den svenska regeringen ser som ett 
viktigt steg på vägen mot att den irakiska suveräniteten återupprättas.518 
Denna ståndpunkt uttrycker målet om främjande av staters rätt till nationellt 
oberoende. För det andra framförs en ståndpunkt om att förutsättningen för 
ett demokratiskt Irak är ett Irak som är fritt från främmande makter: ”För att 
Irak ska kunna bli ett demokratiskt och välmående land är det nödvändigt att 
skapa förutsättningar för irakierna att fritt och utan yttre tvång fortsätta 
diskussionen om hur landets framtid ska utformas […]”.519 Denna ståndpunkt 
ger uttryck för både målet om främjande av demokrati och främjande av 
frihet, där det senare åsyftar frihet från beroende av främmande makter. 

Den 11 juni 2004 sammanträder EU-nämnden för information och sam-
råd inför ministerrådsmötet den 14–15 juni. I ett anförande berör Freivalds 
Irak och hon framhåller i en beskrivning av EU:s och den svenska regering-
ens Irakpolitik att Sverige har bidragit aktivt för att utforma EU:s Irakstrategi, 
som bl.a. handlar om att främja ett polis- och rättsväsende, ”mänskliga 
rättigheter” och ”demokratisering” i Irak.520 Den underförstådda ståndpunkten 
är således att Freivalds anser att det är viktigt att främja dessa saker i Irak. 
Ståndpunkten är ett uttryck för de ideologiska målen om främjande av en 
rättsstat och främjande av mänskliga rättigheter och demokrati.  

En annan ståndpunkt, som anförs omedelbart efter den ovanstående, är att 
både EU och FN bör spela en central roll i återuppbyggnaden av Irak och ge 
stöd till ”[…] ett verkligt irakiskt ägarskap av ledningen av landet”.521 Denna 
ståndpunkt ger följaktligen uttryck för det ideologiska målet om främjande av 
staters rätt till nationellt oberoende.522  

Den 4 augusti 2004 ställer Yilmaz Kerimo (s) en fråga till utrikes-
minister Laila Freivalds om vilka åtgärder som hon avser att vidta, för att FN 
tar sitt ansvar att stoppa dödandet av civila i Irak. Kerimo framhåller i en bak-
grund till frågan att våldet fortsätter i Irak och att oskyldiga civila drabbas när 
 

                                                        
517 Ibid., s. 1153. Exakt varför det är så viktigt att FN har en central roll i demokratiserings-
processen är dock något oklart. Det framgår t.ex. inte om FN bör vara den främsta internatio-
nella organisationen för att bygga fred/säkerhet, eller om det mer handlar om legitimitet och att 
motverka stormakternas inflytande i Irak. 
518 Svar på fråga 2003/04:988, s. 1154. 
519 Ibid., s. 1154. 
520 EU-nämnden 2003/04:36, s. 22. 
521 Ibid., s. 22. 
522 Däremot är det oklart varför EU och FN bör spela en central roll i återuppbyggnadsarbetet, 
vilket har gjort att denna komponent i ståndpunkten inte har målklassificerats. 
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olika grupper utför olika attentat mot varandra. Den underförstådda stånd-
punkten är att utvecklingen i landet är negativ, eftersom oskyldiga civila 
drabbas. Kerimo ger således uttryck för det ideologiska målet om humanitet 
när han vill minska dödandet och våldet i Irak.523  

I sitt svar på frågan den 18 augusti framhåller Freivalds uppfattningen att 
den senaste tidens utveckling i Irak är oroväckande, och att regeringen ser 
mycket allvarligt på de upprepade attackerna mot civila.524 Freivalds ger där-
med uttryck för det ideologiska målet om främjande av humanitet. I svaret 
ges också uttryck för det ideologiska målet om främjande av demokrati. Frei-
valds framhåller nämligen att den svenska regeringen stödjer FN:s arbete med 
att främja en ”[…] fredlig och demokratisk utveckling i Irak”.525 Den under-
förstådda ståndpunkten är att FN:s arbete med en demokratisk utveckling i 
Irak är något positivt. Det är emellertid det första målet – främjande av 
mänskliga rättigheter – som ges det största utrymmet i Freivalds svar. 

Det kan avslutningsvis noteras att det vid spridda tillfällen i Irakdebatten 
har framförts ståndpunkter, som har varit svårklassificerbara på grund av 
otillräcklig information. Anna Lindh uttalar sig vid EU-nämndens möten den 
17 februari 2003 och den 14 mars 2003.526 De ståndpunkter hon då framför 
ligger i linje med vad hon tidigare framfört i exempelvis utrikesdebatten den 
12 februari samma år. Hon framför också i en intervju i den socialdemo-
kratiska medlemstidningen Aktuellt i Politiken (i mars 2003) ståndpunkten, att 
den svenska regeringen kommer att ta avstånd från och protestera mot ett 
eventuellt anfall mot Irak som inte har säkerhetsrådets godkännande.527 

Andra exempel på obestämbara ståndpunkter är när både Jan O. Karlsson 
och Anna Lindh, på EU-nämndens möten den 12 juni 2003 och 14 april 2004 
april, anser att EU bör ha ett tydligt samordnat engagemang i Irak, men att 
detta bör ske till stöd för FN och den irakiska regeringens prioriteringar.528 
Statsminister Göran Persson intervjuas också i Dagens Nyheter den 18 och 29 
april 2004 angående hans statsbesök i USA, och han betonar i intervjun att 
det är viktigt med fred och stabilitet i Irak, och att de kringliggande länderna 
till Irak behöver engageras och arbeta ihop med FN och USA. En FN-resolu-
tion skulle också ge Sverige en möjlighet att delta i återuppbyggnaden.529 
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524 Svar på fråga 2003/04:1493, s. 1761. 
525 Ibid., s. 1761. Målet om ”fred” har inte målklassificerats, eftersom det inte har framgått om 
det har varit uttryck för ett ideologiskt mål eller ett säkerhetsmål. 
526 EU-nämnden 2002/03:15, s. 3–4; EU-nämnden 2002/03:18, s. 14. 
527 Svensson 2003, s. 5. 
528 EU-nämnden 2002/03:29, s. 5; EU-nämnden 2003/04:28, s. 6. 
529 Pehrson 2004, s. A10; Cederskog 2004, s. A6. 

•



 

 159

5.3.3 Empiri från kongressmaterial: 
1 juli 2002–31 december 2004 

Ingen ordinarie partikongress har hållits under perioden 2002–2004. Partiets 
34:e kongress hölls i Västerås den 5–11 november 2001 och den 35:e hölls i 
Malmö 29 oktober–3 november 2005.  

5.4 Sammanfattande resultat 
5.4.1 Beskrivning av de ideologiska målens innehåll 
Vilka olika ideologiska mål har då förekommit i Vietnam- och Irakfrågan, 
och hur har målen förändrats över tid om de två utrikesfrågorna jämförs med 
varandra? En sammanställning över de ideologiska målen i Vietnamfrågan 
ges i tabellerna nedan.  

Tabell 5.1: Ideologiska mål och ståndpunkter/argument 
hos socialdemokraterna i Vietnamfrågan (I). 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc. 

Humanitet Kriget i Vietnam bör snarast stoppas, och det måste skapas förutsättningar för fred, pga att 
civilbefolkningen får lida under kriget.*** 
Kriget är förkastligt pga att det orsakar/har orsakat stort mänskligt lidande.*** 
Den svenska reg. bör ge bistånd till befrielserörelserna i tredje världen (inkl. Vietnam) av bl a 
humanitära skäl.* 
Den svenska reg. måste få USA att underteckna ett fredsavtal som garanterar nationellt själv- 
bestämmande för Indokinas folk, och reg. måste öka det materiella stödet till Sydvietnams 
provisoriska revolutionära regering och till Demokratiska republiken Vietnam, bl a pga att  
USA:s bombningar leder till död och lidande.** 

Rättvisa Den amerikanska politiken i Vietnam måste präglas av rättvisa.** 
Regimen i Hanoi representerar social rättvisa.* 
FNL representerar, för stora delar av Vietnams folk, social rättvisa.** 

Mänskliga  
rättigheter 

Det förekommer avvikelser från fredsavtalet pga att regimen i Saigon vägrar frige fångar, och 
tillåta full rörelse- och yttrandefrihet i hela landet.** 

Inre säkerhet/ 
trygghet 

Den svenska reg. bör verka för trygghet för hela Vietnams folk.** 
 

Anm.: *Uttryckt av en företrädare för regeringen; ** Uttryckt av ett organ inom partiet (t.ex. kongres-
sen) eller av en person som inte tillhör regeringen; *** Uttryckt av både företrädare för regeringen och 
övriga personer/organ inom partiet. 
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Tabell 5.2:  Ideologiska mål och ståndpunkter/argument 
hos socialdemokraterna i Vietnamfrågan (II). 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Staters inre politiska, ekonomiska och religiösa system, samhällsmodell etc 

Demokrati Vietnamkriget har sannolikt undergrävt förtroendet för demokratin hos många unga människor 
i världen.* 
Det är önskvärt med fria val under kontroll i Vietnam.* 

Motverka 
kommunismen 

Världens demokratier bör inte liera sig med reaktionära regimer pga att nationella 
frihetssträvanden då kan komma att förknippas med kommunismen. 

Internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Nationellt 
oberoende 

Det vietnamesiska folket skall få bestämma självt över sina egna öden.*** 
En liten nation (som Vietnam) bör ha rätt att forma sin framtid utan inblandning utifrån, och 
hävdandet av denna rätt är samtidigt att hävda Sveriges säkerhetsintressen.* 
Den svenska reg. bör ge bistånd till befrielserörelserna i tredje världen (inkl. Vietnam), för att 
bl a stödja de krafter som vill främja dessa staters utveckling mot nationellt oberoende.* 
Den svenska reg. måste få USA att underteckna ett fredsavtal som garanterar nationellt 
självbestämmande, och reg. måste öka det materiella stödet till Republiken Sydvietnam 
provisoriska revolutionära regering och Demokratiska republiken Vietnam bl a för att  främja 
deras rätt till nationellt självbestämmande.** 

Avskaffande av 
kolonialismen 

Kampen för Vietnams nationella oberoende innebär samtidigt en frigörelse från ett kolonialt 
förflutet.* 
Positivt att det koloniala imperiet i Indokina (inkl. Vietnam), som USA är en del av, 
avskaffas.* 

Solidaritet Sverige bör visa solidaritet med det vietnamesiska folket för dess kamp för nationellt 
oberoende och rättvisa.** 

Frihet Den svenska reg. bör verka för frihet för hela Vietnams folk. 1)** 2)**** 

Anm.: *Uttryckt av en företrädare för regeringen; ** Uttryckt av ett organ inom partiet (t.ex. kongres-
sen) eller av en person som inte tillhör regeringen; *** Uttryckt av både företrädare för regeringen och 
övriga personer/organ inom partiet; **** Det har inte framgått i dessa ståndpunkter om frihets-
begreppet åsyftat t.ex. inre frihet i staten från en förtryckande regim eller frihet från yttre makter. 

Det har varit svårt att föra in målet om frihet under någon av de tre grupperna 
i tabellerna, eftersom det målet har varit svårtolkat och har kunnat handla om 
inre förhållanden i staten eller det internationella systemet. 

Markeringar har också gjorts i tabellerna av mål som har uttryckts av 
regeringsföreträdare, av andra inom partiet eller av båda dessa typer av aktö-
rer. Nu har det emellertid inte ingått i forskningsuppgiften i avhandlingen att 
analysera åsiktsskillnader inom partierna. Men det kan ändå noteras att när 
det gäller målen om humanitet och staters rätt till nationellt oberoende fanns 
en sådan åsiktsskillnad inom det socialdemokratiska partiet mellan regeringen 
och vissa personer utanför regeringen. Angående båda dessa mål förefaller 
det också som om det fanns en vilja hos vissa personer utanför regeringen att 
gå längre än vad regeringen ville när det gällde att stödja Nordvietnam/kom-
munismen i Vietnam. Det jag syftar på är särskilt ståndpunkten att ge mate-
riellt stöd även till Sydvietnams provisoriska revolutionära regering (vilket 
återfanns som krav i fru Dahls motion från januari 1973), och regeringens 
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uppfattning att nationella frihetssträvanden helst inte bör förknippas med 
kommunismen (statsminister Tage Erlanders uppfattning i riksdagen i decem-
ber 1965). 

Gör vi sedan en sammanställning över vilka olika ideologiska mål som 
uttrycktes i Irakfrågan får vi följande resultat: 

Tabell 5.3:  Ideologiska mål och ståndpunkter/argument  
hos socialdemokraterna i Irakfrågan (I). 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc. 

Mänskliga 
rättigheter 

Den irakiska regimen under Saddam Husseins ledning bröt mot de mänskliga rättigheterna.* 
Den svenska reg. har bidragit till utformningen av EU:s Irakstrategi, som bl a handlar om 
främjandet av mänskliga rättigheter.* 

Humanitet Målet för regeringens Irakpolitik är att förhindra att Saddam Hussein använder 
massförstörelsevapen pga att han tidigare har använt dem mot sin egen befolkning.* 
Saddam Husseins beteende mot sin egen befolkning är förkastligt pga att han har använt 
massförstörelsevapen mot den och på olika sätt utsatt den för död och lidande.**  
Sverige bör efter ett ev. militärt anfall gå in i Irak med humanitära hjälpinsatser.** 
Det militära anfallet mot Irak (våren 2003) är olyckligt pga att det leder till mänskligt 
lidande.** 
Utvecklingen i Irak (efter det militära anfallet våren 2003) är oroväckande pga det våld som 
sker mot civila i landet.** 

Jämställdhet Reg. måste säkerställa att biståndet till Irak främjar kvinnors medbestämmande över hur olika 
prioriteringar av biståndet skall göras.* 

Inre säkerhet/ 
trygghet 

Utvecklingen inne i Irak är negativ, eftersom det råder otrygghet och brist på säkerhet för det 
irakiska folket.* 

Anm.: *Uttryckt av en företrädare för regeringen; ** Uttryckt av både företrädare för regeringen och 
övriga personer/organ inom partiet.  
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Tabell 5.4: Ideologiska mål och ståndpunkter/argument  
hos socialdemokraterna i Irakfrågan (II). 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Staters inre politiska, ekonomiska och religiösa system, samhällsmodell etc 

Demokrati Den irakiska regimen under Saddam Husseins ledning levde inte upp till kravet på demokrati.* 
Viktigt att arbeta för ett framtida Irak som är demokratiskt.** 
Viktigt att världsorganisationer som t.ex. FN involveras i arbetet med att bygga demokrati i 
Irak.** 
Den svenska reg. har bidragit till att utforma EU:s Irakstrategi, som bl a handlar om att främja 
demokratin i Irak.* 

Rättsstat Den svenska reg. har aktivt bidragit till att utforma EU:s Irakstrategi, som bl a handlar om att 
främja rättsväsendet i Irak.* 

Internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Jämlika 
relationer 

Viktigt att alla länder följer FN:s beslut i säkerhetsrådet pga att FN annars försvagas, och det 
blir USA som bestämmer i världspolitiken.* 
Det svenska folket bör stå upp för alla staters lika rätt.* 

Nationellt 
oberoende 

För att Iraks politiska och ekonomiska återhämtning, inkl. demokratisering, skall lyckas är det 
viktigt att irakierna själva får styra över utvecklingsprocessen.* 
Viktigt att både FN och EU spelar en central roll i processen med att låta irakierna själva ta 
över styret av Irak.* 

Fattigdoms- 
bekämpning 

Reg. måste säkerställa att biståndet till Irak främjar fattigdomsbekämpningen.* 
 

Solidaritet Det svenska folket bör stå upp för internationell solidaritet när det gäller alla staters lika rätt, 
alla folks frihet och hela världens fred.* 

Frihet Det svenska folket bör stå upp för alla folks frihet. 1)* 2)*** 
För att Irak skall bli ett fritt samhälle måste suveräniteten återupprättas. 1)* 2)*** 
Förutsättningen för ett framtida demokratiskt Irak är att landet blir fritt från främmande 
makter.*  

Anm.: *Uttryckt av en företrädare för regeringen;** Uttryckt av både företrädare för regeringen och 
övriga personer/organ inom partiet; ***Det har inte framgått om ”frihet” åsyftar t.ex. frihet i staten 
från en förtryckande regim eller frihet från utländska makter. 

Även när det gäller Irakfrågan har frihetsmålet delvis varit svårtolkat, efter-
som det inte alltid har framgått om det har syftat på inre frihet i staten eller 
frihet från yttre makter. När det gäller skillnader mellan regeringsföreträdare 
och övriga aktörer inom partiet är en observation att det är regeringsföre-
trädare, som har uttryckt de flesta ideologiska mål. Personer inom partiet som 
inte tillhör regeringen har gett uttryck för målen om demokrati och humanitet, 
vilket för övrigt regeringsmedlemmar också har. När det gäller dessa två mål 
finns det heller i princip ingen skillnad mellan regeringsföreträdare och per-
soner utanför regeringen angående vilka ståndpunkter/argument som målen 
har varit knutna till. 

Jämför vi sedan sammanställningarna i Vietnam- och Irakfrågan med 
varandra, för att se förändringen över tid, får vi följande resultat. Undersöks 
de ideologiska mål som handlar om hur förhållanden mellan människor bör 
vara visar det sig att målen om humanitet, mänskliga rättigheter och inre 
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säkerhet/trygghet i staten förekom i båda utrikesfrågorna. Rättvisemålet före-
kom inte i Irakfrågan, men däremot tillkom målet om jämställdhet i Irak-
frågan.  

Beträffande ideologiska mål som handlar om statens inre organisering 
förekom demokratimålet i både Vietnam- och Irakfrågan. Målet om motver-
kande av kommunismen förekom bara i Vietnamfrågan, medan målet om en 
rättsstat tillkom i Irakfrågan. När det gäller mål som har handlat om det inter-
nationella systemet kan det konstateras att målen om solidaritet och nationellt 
oberoende förekom i båda utrikesfrågorna, att motverkande av kommunismen 
och avskaffande av kolonialismen försvann i Irakfrågan och att målen om 
fattigdomsbekämpning och jämlika relationer mellan staterna tillkom i Irak-
frågan. Frihetsmålet, vilket var svårplacerat i de tre undergrupperna, förekom 
i både Vietnam- och Irakfrågan.  

Sju ideologiska mål förekom i både Vietnam- och Irakfrågan: humanitet, 
mänskliga rättigheter, inre säkerhet/trygghet, demokrati, solidaritet, nationellt 
oberoende och frihet. Har dessa mål då använts på samma sätt över tiden, 
eller framkommer det skillnader om vi granskar de bakomliggande stånd-
punkterna/argumenten? 

När det gäller målet om humanitet är en grundläggande likhet över tid att 
kriget ansågs vara förkastligt på grund av det mänskliga lidandet, och att 
Sverige borde ge bistånd för att lindra nöden. Det kan dock noteras att i 
Vietnamfrågan hade frågan om bistånd en lite annan vinkling, eftersom den 
också var kopplad till befrielserörelserna i tredje världen och ibland till vissa 
partier i Vietnamkonflikten (t.ex. Nordvietnam och Sydvietnams provisoriska 
revolutionära regering). En annan skillnad över tid var att i Irakfrågan var det 
irakiska folkets lidande också kopplat till landets regim (Saddam Husseins 
regim), och till den inre oro som följde i landet efter krigsanfallet (våren 
2003). 

Beträffande målet om mänskliga rättigheter var det när det förekom i 
Vietnamfrågan länkat till Saigonregimens vägran att frige fångar och tillåta 
full rörelse- och yttrandefrihet i hela landet. Termen ”mänskliga rättigheter” 
användes dock aldrig i Vietnamfrågan, vilket däremot var fallet i Irakfrågan. I 
Vietnamfrågan menade man att de mänskliga rättigheterna hade kränkts under 
Saddam Husseins styre, och det framhölls att den svenska regeringen arbetade 
aktivt med att främja dem i arbetet med EU:s Irakstrategi. När det gäller 
målet om inre säkerhet/trygghet i Vietnam och Irak finns mestadels likheter 
över tid. Den centrala innebörden av målet i båda utrikesfrågorna var att det 
var viktigt att verka för trygghet och säkerhet för folken i Vietnam/Irak.  

Angående målet om demokrati är likheten över tid att man framhöll 
vikten av demokrati i ett framtida Vietnam/Irak. En nyansskillnad är dock att 
i Vietnamfrågan talades mer om fria val, medan det i Irak mer uttryckligen 
talades om vikten av ett demokratiskt Irak, att bygga demokrati i Irak, etc. I 
Irakfrågan framhölls också bristen på demokrati i landet (under Saddam 
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Husseins styre), att organisationer som bl.a. FN borde involveras i demokra-
tiseringsarbetet och att Sverige har bidragit till att utforma EU:s Irakstrategi 
som handlar om att främja demokrati i Irak.  

När det gäller målet om solidaritet finns en viss skillnad över tid. I 
Vietnamfrågan handlade solidariteten om att stödja det vietnamesiska folkets 
kamp för nationellt oberoende och rättvisa, medan det i Irakfrågan mer 
allmänt talades om ”internationell solidaritet” för alla staters lika rätt, alla 
folks frihet och hela världens fred (inkl. Iraks). 

När det gäller målet om nationellt oberoende är en grundläggande likhet 
att i båda utrikesfrågorna fanns krav på att Vietnam och Irak självt skulle 
styra över sin framtid. Några skillnader är att i Vietnamfrågan var frågan om 
Vietnams (och andra småstaters) oberoende också kopplat till Sveriges säker-
hetsintressen, liksom till den pågående avkoloniseringsprocessen där Sverige 
ville ge bistånd till befrielserörelserna i tredje världen för att stödja de krafter 
som arbetade för nationellt oberoende. I Irakfrågan framhölls att Iraks obero-
ende var en förutsättning för politisk/ekonomisk återhämtning och demokra-
tisering, och att FN och EU borde spela en central roll i processen med att låta 
irakierna själva ta över styret av landet.  

Slutligen, beträffande frihetsmålet var en gemensam nämnare över tid att 
det målet var ganska svårtolkat, eftersom det ofta inte framgick om det 
åsyftade frihet från förtryck av regimen eller frihet från utländska makter. I 
Irakfrågan var målet om frihet dock en aning mer kopplat till frihet från 
utländska makter. 

5.4.2 Beskrivning av de ideologiska målens förekomst 
Resultaten bygger på de två kriterier för målens förekomst som tidigare pre-
senterades i metodkapitlet, d.v.s. målens utrymme och frekvens i materialet. 
Nedan görs först en sammanställning av resultaten utifrån dessa två kriterier. 
Avslutningsvis ges ett sammanfattande svar utifrån en bedömning av de två 
kriterierna tillsammans. 

Målens utrymme 
Några betydande utrymmesskillnader mellan olika måltyper har inte observe-
rats i materialet – vare sigi Vietnam- eller Irakfrågan. 
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Målens frekvens 
En sammanställning av de olika målens frekvens i materialet visas i de två 
tabellerna 5.5 och 5.6 nedan.530 Om vi börjar med Vietnamfrågan får vi föl-
jande resultat: 

Tabell 5.5:  Frekvens av utrikespolitiska mål hos socialdemokraterna 
i Vietnamfrågan 

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål Σ 

Period: 1965–1966     

Humanitet: 6 
Nationellt oberoende: 3 
Demokrati: 2 
Motverka kommunismens 
utbredning: 1 

Världsfreden hotas: 3 
Risk för storkonflikt: 1 
Regionala säk. hotas: 1 
Avspänning försvåras 
mellan stormakterna: 1 

   

Summa: 12 Summa: 6 Summa: 0 Summa: 0 18 

Period: 1968     

Humanitet: 4 
Nationellt oberoende: 2 
Rättvisa: 3 

Världsfreden hotas: 5 
Sveriges nat. ob.: 1 

 Opinionsstöd: 2  

Summa: 9 Summa: 6 Summa: 0 Summa: 2 17 

Period: 1972–1973     

Humanitet: 14 
Mänskliga rättigheter: 1 
Demokrati: 1 
Nationellt oberoende: 9 
Avsk. av kolonialism: 2 

Sveriges nat. ob.: 2   Opinionsstöd: 3  

Summa: 27 Summa: 2 Summa: 0 Summa: 3   32 

Kongressm. 1965–1974     

Nationellt oberoende: 3 
Solidaritet: 1 
Rättvisa: 2 
Humanitet: 3 
Frihet: 2 
Inre säkerhet/trygghet: 1 

Världsfreden hotas: 1    

Summa: 12 Summa: 1 Summa: 0 Summa: 0 13 

Totalsumma 

60 15 0 5 80 

Måltypernas relativa frekvens 

75% 19% 0% 6%    100% 

Anm.: Måltypernas relativa frekvens har beräknats genom att totalsumman för varje måltyp har 
dividerats med det totala antalet mål för hela Vietnamfrågan (d.v.s. 80). 
 

                                                        
530 Som framhållits tidigare menas med frekvens mer exakt relativ frekvens, d.v.s. de olika mål-
typernas frekvens i förhållande till varandra. 



 

 166

Av tabellen framgår att för Vietnamfrågan som helhet var de ideologiska 
målen mer frekventa än alla andra mål. Av totalt alla mål i materialet för 
denna utrikesfråga utgjordes 75% av ideologiska mål, medan endast 19% var 
säkerhetsmål och 6% s.k. övriga mål. Det kan också noteras att de ekono-
miska målen inte förekom alls i debatten.  

Dessutom kan det noteras att det finns en variation över tiden inom själva 
Vietnamfrågan. Det är framför allt under perioden 1972–73 som de ideolo-
giska målen hade en särskilt hög frekvens gentemot andra mål. Under de två 
tidigare perioderna var visserligen de ideologiska målen också mer frekventa 
än andra mål, men skillnaderna var betydligt mindre då. Det förefaller alltså 
som om det i krigets inledningsskede fanns en viss oro hos många social-
demokrater, för att kriget skulle sprida sig och hota internationell fred och 
säkerhet. Denna oro förefaller sedan ha avtagit under krigets slutskede, och i 
stället var det folkets lidande och Vietnams rätt till självstyre som då blev 
framträdande. 

Fortsätter vi sedan med Irakfrågan visar en sammanställning följande 
resultat: 
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Tabell 5.6:  Frekvens av utrikespolitiska mål hos socialdemokraterna 
i Irakfrågan 

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål Σ 

Period: 2002–2003     

Mänskliga rättigheter: 1 
Demokrati: 1 
Jämlika relationer  
mellan staterna: 2 
Humanitet: 8 

Intern. rättsordning/FN: 7 
Massförstörelsevapen  
hotar int. säkerhet: 3 

   

Summa: 12 Summa: 10 Summa: 0 Summa: 0   22 

Period: 2003–2004     

Mänskliga rättigheter: 1 
Inre säkerhet/trygghet: 3 
Demokrati: 14 
Solidaritet: 1 
Frihet: 3 
Jämlika relationer 
mellan staterna: 1 
Nationellt oberoende: 5 
Fattigdomsbekämpn.: 1 
Jämställdhet: 1 
Rättsstat: 1 
Humanitet: 8 

Massförstörelsevapen  
hotar int. säkerhet: 1 
Intern. rättsordning/FN: 1 

 Nationell samman- 
hållning: 1 

 

Summa: 39 Summa: 2 Summa: 0 Summa: 1 42 

Kongressm. 2002–2004     

Inga mål observerade     

Totalsumma 

51 12 0 1 64 

Måltypernas relativa frekvens 

80% 19% 0% 1% 100% 

Anm.: Måltypernas relativa frekvens har beräknats genom att totalsumman för varje måltyp har 
dividerats med det totala antalet mål för hela Irakfrågan (d.v.s. 64). 

Av tabellen framgår att för Irakfrågan som helhet hade de ideologiska målen 
en klart högre frekvens än alla andra mål. Av alla mål som totalt har förekom-
mit i det samlade materialet för denna utrikesfråga utgjordes 80% av ideolo-
giska mål, medan andelen endast var 19% för säkerhetsmålen och 1% för de 
s.k. övriga målen. Det ekonomiska målet uppvisade ingen förekomst alls.  

Liksom i Vietnamfrågan fanns det även i Irakfrågan en variation inom 
själva utrikesfrågan. När det gäller den första tidsperioden, 2002–2003, 
utgjorde de ideologiska målen och säkerhetsmålen ungefär samma andel av 
det totala antalet mål för den tidsperioden. Det fanns nämligen under denna 
tidsperiod en särskild oro över att ett militärt angrepp från USA utan säker-
hetsrådets medgivande skulle skada den internationella rättsordningen, som är 
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kopplad till FN och folkrätten. Därmed skulle internationell fred och säkerhet 
på sikt också påverkas negativt. I och med krigsutbrottet blev däremot olika 
typer av ideologiska mål mer förekommande. 

Sammanfattande svar 
Då utrymmeskriteriet emellertid inte kan användas för att dra några slutsatser 
om målens förekomst hos det socialdemokratiska partiet kommer endast fre-
kvenskriteriet att användas i det sammanfattande svaret. En första slutsats är 
att i både Vietnam- och Irakfrågan var de ideologiska målen dominerande i 
utrikesdebatten. Av alla de utrikespolitiska mål som observerades i det empi-
riska materialet för Vietnamfrågan utgjordes 75% av ideologiska mål. I Irak-
frågan var motsvarande andel 80%. Det är alltså uppenbart att de ideologiska 
målen fick en stark genomslagskraft i materialet i båda utrikesfrågorna hos 
det socialdemokratiska partiet. Det innebär också att om vi jämför över tiden 
mellan Vietnam- och Irakfrågan finner vi att skillnaderna är mycket små när 
det gäller de ideologiska målens förekomst i relation till de andra målens 
förekomst. En andra slutsats blir därför att de ideologiska målens förekomst 
har varit oförändrad över tiden.  

5.4.3 Att förklara de ideologiska målens innehåll och förekomst 
Den förklarande analysen är uppdelad i två huvuddelar. Först följer den 
resonerande orsaksanalysen, som innebär att jag diskuterar vilka orsaker som 
kan tänkas överensstämma med de empiriska resultaten. Därefter kommer 
den hypotesprövande orsaksanalysen där jag studerar om förväntade utfall av 
de ideologiska målen stämmer med de empiriska resultat som har erhållits. 

Resonerande orsaksanalys 
Först diskuterar jag tänkbara orsaker till de ideologiska målens innehåll, och 
därefter tänkbara orsaker till deras förekomst i Vietnam- och Irakfrågan. När 
det gäller de ideologiska målens innehåll inriktar jag mig på varför vissa ideo-
logiska mål har varit de samma i både Vietnam- och Irakfrågan, varför vissa 
har tillkommit i Irakfrågan och varför vissa har fallit bort. 

Att målen om humanitet, mänskliga rättigheter, inre säkerhet/trygghet, 
staters rätt till nationellt oberoende och demokrati har varit de samma i både 
Vietnamfrågan och Irakfrågan kan sannolikt förklaras av utrikesfrågornas 
karaktär. I både Vietnam- och Irakfrågan har frågorna om människors 
lidande/säkerhet, nationellt självbestämmande och ökad demokratisering stått 
i centrum. Förklaringen om utrikesfrågans karaktär anknyter till liberalis-
mens, och bl.a. Kjell Goldmanns, tes om att de utrikespolitiska målen är sak-
frågeberoende.  
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Två andra ideologiska mål som förekom i båda utrikesfrågorna är frihet och 
solidaritet. Det har till stora delar varit svårt att uttolka om frihetsmålet har 
syftat på frihet från inre förtryck i staten eller yttre makter, varför jag avstår 
från att försöka förklara det målets förekomst. Solidaritetsmålet har före-
kommit så få gånger (en gång i varje utrikesfråga) att jag även avstår från att 
förklara det målets förekomst. 

När det gäller ideologiska mål som föll bort i Irakfrågan var målen om 
motverkande av kommunismens utbredning och avskaffande av kolonialism 
visserligen mycket lågfrekventa i Vietnamfrågan, men jag tror att en föränd-
rad omvärld kan vara en förklaring till varför de försvann i Irakfrågan. Under 
det kalla kriget var världspolitiken uppdelad i två stormaktsblock, där ett 
block var det kommunistiska Sovjetunionen med tillhörande stater i Östeuro-
pa och ett annat USA med tillhörande västereuropeiska länder som stod för 
demokrati och kapitalism. Efter det kalla krigets slut försvann denna block-
uppdelning och kamp i världspolitiken, och antalet kommunistiska länder 
reducerades kraftigt i världen. Mer precist skulle orsaken till att målet om 
kommunismens utbredning försvann exempelvis kunna vara säkerhetspoli-
tiskt betingad, där motverkandet av Sovjetblockets expansion främjade Sveri-
ges säkerhet.  

Vidare har också avkoloniseringsprocessen kommit så långt på 2000-talet 
att det i praktiken inte finns några kolonier längre. Frågan om nationers 
koloniala frigörelse var kanske mer aktuell under de första decennierna efter 
det andra världskriget, när det pågick både fredliga och mer konfliktfylla fri-
görelseprocesser i tredje världen. Den internationella norm som fanns under 
decennierna efter andra världskriget om att det inte var legitimt att inneha 
kolonier531 förlorade troligen sin aktualitet när det knappt fanns några kolo-
nier kvar. Förklaringen anknyter till liberalismens och konstruktivismens tes 
om att förändrade internationella normer kan påverka staters utrikespolitik. 
Att målet om avskaffande av kolonialismen inte återfanns i Irakfrågan är 
kanske därför fullt naturligt. 

Ett annat mål som föll bort i Irakfrågan är främjande av rättvisa. Orsaken 
till detta skulle kunna bero på att när Vietnamkonflikten var aktuell på 1960- 
och 1970-talet rådde ett delvis annat inrikespolitiskt klimat i Sverige än på 
2000-talet. Framgångarna för de politiska vänsterkrafterna innebar en allmän 
radikalisering av samhällsklimatet, och det fanns en aktiv solidaritetsrörelse 
med tredje världen.532 Det medförde sannolikt att idéer om rättvisa gjorde sig 
gällande i den allmänna politiska debatten i Sverige, och att socialdemokra-
terna påverkades av dessa idéer. Denna förklaring knyter an till den förklaring 
i partilitteraturen som framhåller att partier har mål om programförverkligan-

 

                                                        
531 Jackson 1993, s. 119–125 och 129–130; Betts 1998, s. 38–45. 
532 Bjereld och Demker 1995, s. 50 och 279; Möller 2007, s. 168–169. 
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de (att förverkliga politiska idéer), och därför kan påverkas av t.ex. de idéer 
som finns i den allmänna samhällsdebatten.  

Men en annan orsak till att rättvisemålet förekom i Vietnamfrågan skulle 
kunna hänga samman med själva utrikesfrågan. Av materialet framgår att i 
flera fall användes termen ”social rättvisa”. Termen ”social rättvisa” förekom 
också redan i Olof Palmes tal den 30 juli 1965 på Broderskapsrörelsens kon-
gress i Gävle. Där framförde han en indirekt kritik mot USA:s ökade militära 
engagemang i Vietnam, och uttryckte den beryktade åsikten att ”[d]et är en 
illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära 
maktmedel.”533 När Palme senare i riksdagens remissdebatt den 2 november 
1965 utvecklade sina tankar bakom Gävletalet menade han att folkens krav på 
frigörelse från kolonialmakterna hängde samman med deras krav på en dräg-
ligare tillvaro, som tog dem bort ifrån fattigdom, hopplöshet och elände.534 
Detta skulle alltså kunna tyda på att målet om ”social rättvisa” var kopplat till 
folkens eländiga situation i kolonialstaterna, och därmed hängde ihop med 
hur Palme tolkade själva Vietnamkonflikten. 

När det gäller mål som tillkom i Irakfrågan var vissa av dessa – målen om 
fattigdomsbekämpning, jämställdhet och vikten av en rättsstat – mycket låg-
frekventa (de förekom endast en gång vardera), varför jag avstår från att 
förklara deras tillkomst. Ett nytt mål i Irakfrågan som däremot var något mer 
frekvent var jämlika relationer mellan världens stater. Detta mål har att göra 
med att världspolitiken inte skall styras efter USA:s intressen, utan att 
relationerna mellan världens stater skall vara jämlika och grundas på en 
världsordning som byggs upp av FN och folkrätten. Att detta mål kom till 
uttryck i Irakfrågan kan, liksom för vänsterpartiet, ha att göra med den 
utrikesfrågans karaktär. I Irakfrågan var inte USA:s anfall sanktionerat av 
FN:s säkerhetsråd, och denna problematik kom därför att sätta sin prägel på 
den efterföljande utrikesdebatten.  

Samtidigt bör nog hela frågan om FN:s roll sättas in i sitt historiska sam-
manhang. FN var under det kalla kriget ofta blockerat av stormaktsmotsätt-
ningar, och många kanske därför inte ansåg att det var realistiskt att Vietnam-
konflikten kunde lösas inom ramen för FN. Överhuvudtaget hade nog många 
inte samma tro då på att FN kunde åstadkomma rättvisa och jämlika relatio-
ner mellan världens stater när det var två stormaktsblock – USA och Sovjet-
unionen – som dominerade världspolitiken. 

Det konstaterades tidigare att de ideologiska målen hade en stark genom-
slagskraft i materialet i både Vietnamfrågan och Irakfrågan. Av alla observe-
rade utrikespolitiska mål i Vietnamfrågan utgjordes 75% av ideologiska mål, 
och i Irakfrågan var motsvarande andel 80%. Vilka tänkbara förklaringar 
skulle det kunna finnas till detta resultat? Om vi börjar med Vietnamfrågan 
 

                                                        
533 Palme 2006, s. 229. 
534 Prot. 1965:33, Andra Kammaren, s. 113–116. 
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var det främst två ideologiska mål som var högfrekventa – målen om humani-
tet och staters rätt till nationellt oberoende. Utövar dessa kom även en rad 
andra ideologiska mål till uttryck, men jag fokuserar på de två om humanitet 
och nationellt oberoende. 

Det finns här en påtaglig likhet med vänsterpartiet. Även inom detta parti 
var målen om humanitet och nationellt oberoende mycket vanligt förekom-
mande i Vietnamfrågan. Jag menar att det därför är rimligt att anta, att de för-
klaringar som framlades angående dessa mål inom vänsterpartiet också borde 
gälla för det socialdemokratiska partiet. 

Grundförklaringen är att de två målens starka genomslagskraft i materia-
let kan ha att göra med Vietnamfrågans karaktär som utrikesfråga. Denna 
förklaring till dessa mål har kort angetts tidigare, men skall vidareutvecklas 
här. Vietnamkonflikten innebar ett stort mänskligt lidande för många män-
niskor i Vietnam. När det började komma allt fler uppgifter om det lidande 
som krigföringen utsatte många människor för, kan därför många människor 
inom det socialdemokratiska partiet ha känt sympati för de lidande 
människorna i Vietnam. En ytterligare faktor som kan ha bidragit till detta är 
att Vietnamkriget också var den första större världskonflikt som skildrades i 
TV i Sverige, vilket kan ha gjort att krigets grymheter kom nära inpå män-
niskors vardag. 

Vidare var Vietnamkonflikten också en del av en större avkoloniserings-
process, som hade ägt rum i världen sedan andra världskrigets slut. Allt fler 
länder i t.ex. Afrika och Asien ville frigöra sig från sina europeiska kolonial-
makter, och det vietnamesiska folkets kamp för nationellt oberoende kan 
sägas ha varit en del av denna större process. Denna avkoloniseringsprocess 
understöddes också av den internationella normförändring som hade ägt rum 
efter det andra världskriget, där det inte längre ansågs legitimt av europeiska 
länder att inneha kolonier i andra delar av världen.535 Det är därför sannolikt 
att många inom det socialdemokratiska partiet delade dessa normer, och där-
för ansåg att det var positivt att länderna i tredje världen (inklusive Vietnam) 
lösgjorde sig från sina tidigare koloniala bindningar.  

Men utöver ovanstående förklaringar tror jag att det delvis kan finnas en 
säkerhetspolitisk förklaring till det ideologiska målet om nationellt oberoen-
de. Den går ut på att världspolitiken vid tiden för Vietnamkriget präglades av 
konflikten mellan stormaktsblocken USA och Sovjetunionen. Sverige stod 
som alliansfritt land visserligen utanför stormaktsblocken, men vår säkerhet 
var i hög grad beroende av hur relationerna mellan USA och Sovjetunionen 
utvecklades. Att Sveriges nationella suveränitet inte inskränktes av någon av 
stormakterna var sålunda ett ytterst vitalt säkerhetsintresse för den svenska 
regeringen. Jag menar att det sannolikt fanns en vilja från den socialdemokra-
tiska regeringen att försöka främja Sveriges nationella säkerhet genom att stå 
 

                                                        
535 Jackson 1993, s. 119–125 och 129–130; Betts 1998, s. 38–45. 
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upp för och värna andra småstaters nationella oberoende i världspolitiken.536 
Det skulle i så fall förklara varför det i åtminstone två fall i materialet (se 
nedan) har förekommit att målet om staters rätt till nationellt oberoende också 
har varit ett medel för att främja Sveriges nationella säkerhet. 

De två fallen avser ett anförande av statsminister Olof Palme från den 
allmänpolitiska debatten den 31 januari 1973, och ett anförande av honom i 
den utrikespolitiska debatten den 21 samma år. Palme hävdade i dessa anfö-
randen att det finns en risk att småstaters självständighet kränks i en tid med 
stormaktsmotsättningar. Han menade också att om den svenska regeringen 
inte hade protesterat mot USA:s krigföring i Vietnam hade den också godkänt 
en princip om att små nationer inte skall hävda sina rättmätiga krav på 
överlevnad och oberoende. Vietnamfrågan handlade därför, enligt Palme, om 
principer för fredliga relationer i världen som också berörde Sveriges egna 
säkerhetsintressen.537 

Om vi sedan går över till Irakfrågan var det i synnerhet två ideologiska 
mål som fick stor genomslagskraft i materialet – humanitet och demokrati. 
Jag kommer därför att fokusera på dem nedan. Även här finns det en viss 
likhet med vänsterpartiet i och med att även i det partiet var dessa mål hög-
frekventa. 

Jag menar att samma grundförklaring kan anföras för att förklara den 
höga förekomsten av humanitets- och demokratimålen hos socialdemokrater-
na, som när det gäller dessa måls förekomst hos vänsterpartiet. Liksom i Viet-
namfrågan tror jag att utrikesfrågans karaktär kan ha spelat roll även i Irak-
frågan. Denna förklaring till dessa mål har angetts tidigare, men skall kort 
utvecklas här. Irakkriget har, liksom kriget i Vietnam, handlat om att en stat 
(USA) har gått in med stora militära resurser i ett annat land för att bekämpa 
motståndare i det landet. Militära anfall leder ofrånkomligen till att civila 
människor dödas och skadas, vilket sannolikt kan ha gjort att många personer 
inom det socialdemokratiska partiet ansåg att kriget var olyckligt av humani-
tära skäl. Vidare hade Iraks tidigare ledare, Saddam Hussein, varit ledare för 
en grym terrorregim som hade orsakat många människors död och lidande i 
Irak. Detta kan också ha medfört att många socialdemokrater nu önskade att 
Irak i framtiden skulle få en demokratisk utveckling, med en regering som 
tillsätts efter demokratiska val. 

Jag skall avrunda orsaksdiskussionen om vad som skulle kunna förklara 
de ideologiska målens höga förekomst Vietnam- och Irakfrågan med att ta 
 

                                                        
536 En liknande förklaring till ökningen i början av 1970-talet av idémålen i den officiella 
svenska utrikespolitiska doktrinen har framförts av Lödén. Han menar att ökningen av idémålen 
inte nödvändigtvis innebar att säkerhetsmålen tillmättes mindre vikt, utan att nationell säkerhet 
skulle främjas med nya medel (t.ex. internationellt samarbete, global rättvisa och omfördelning, 
etc). Se Lödén 1999, s. 353, 357–360 och 381. 
537 Prot. 1973:13, s. 6–7; Prot. 1973:48, s. 62–63. 
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upp den partistrategiska förklaringen. Det har genom åren framförts 
uppfattningar av politiker, journalister, forskare och diplomater om att delvis 
partitaktiska motiv hos den socialdemokratiska partiledningen skulle ha legat 
bakom den svenska Vietnampolitiken. Den socialdemokratiska utrikesled-
ningen skulle ha anpassat den svenska Vietnampolitiken, så att den inte kom i 
otakt med en allt mer USA-kritisk väljaropinion.538 Exempelvis menar 
forskaren Wilhelm Agrell att: 

”Den svenska Vietnamkritiken kan betraktas som ett taktiskt politiskt 
agerande. Det socialdemokratiska partiet kunde, med Olof Palme i spetsen, 
på ett effektivt sätt ta loven av en våg av kritik för utrikespolitisk passivitet 
från en växande flora av freds-, solidaritets- och vänsterpolitiska rörel-
ser.”539 

Agrells slutsats baseras dock inte på någon undersökning av eget empiriskt 
material. Hans Lödén har däremot undersökt internt socialdemokratiskt parti-
material i Vietnamfrågan, och kommit fram till en mer komplex slutsats. 
Lödén menar att det i det interna partimaterialet är sällsynt med överväganden 
och ställningstaganden inom partiledningen med direkt bäring på Vietnam-
politiken, och i synnerhet när det gäller dess innehåll. När det har förekommit 
har det nästan undantagslöst gällt utrikespolitiskt agerande i Sverige, t.ex. del-
tagande i demonstrationer.540 

Ett omtalat exempel som anses visa på partistrategiskt agerande gäller det 
möte som det verkställande utskottet (VU) höll den 10 februari 1968. Man 
diskuterade där hur partiet skulle kunna fånga upp den allt radikalare ung-
domen, som protesterade mot USA:s krig i Vietnam. Stockholms borgarråd 
Hjalmar Mehr menade att partiets propaganda ofta gick förbi många ung-
domar, och att ”[n]ågra former av manifestationer i Vietnamfrågan måste till 
för att vi ska kunna engagera hela denna unga radikala opinion.”541 Parti-
sekreteraren Sten Andersson menade att partiet kanske tog för stor hänsyn till 
opinionen bland de äldre när det gäller Vietnam, och att ”[e]n sådan över-
driven hänsyn kan betyda att vi kan förlora den yngre generationen för all 
framtid.”542 Tio dagar senare, den 21 februari 1968, deltog statsrådet Olof 
 

                                                        
538 Några som har hävdat denna uppfattning är t.ex. moderatledaren Gösta Bohman (Bohman 
1970, s. 11 och 14 samt de efterföljande debattinläggen; Bohman 1983, s. 160, 162–164, 168–
169 och 345–346), journalisten Björn Elmbrandt (Elmbrandt 1989, s. 76), forskaren Wilhelm 
Agrell (Agrell 2000, s. 178) och diplomaterna Lennart Petri (Petri 1996, s. 395–398 och 427–
428) och Kaj Björk (Björk 2003, s. 193–194). 
539 Agrell 2000, s. 178. 
540 Lödén 1999, s. 371–372. 
541 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, protokoll från verkställande utskottet/partistyrel-
sen, 10/2 1968, s. 3. 
542 Ibid., s. 3. 
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Palme i den uppmärksammade demonstrationen på Sergels Torg tillsammans 
med Nordvietnams Moskvaambassadör Nguyen Tho Chanh. Både Elmbrandt 
och Lödén anser att detta visar att partistrategiska motiv fanns bakom social-
demokraternas agerande i Vietnamfrågan i åtminstone ett fall.543 

Min slutsats är att jag inte håller det för uteslutet att den socialdemokra-
tiska partiledningen kan ha agerat partistrategiskt när man gjorde uttalanden 
och andra ageranden i Vietnamfrågan. Exemplet ovan förefaller övertygande. 
Det svenska politiska klimatet präglades vid tiden för Vietnamkonflikten av 
starka vänstervindar, och det fanns en aktiv Vietnamrörelse som anordnade 
många demonstrationer mot USA:s Vietnampolitik. Många av dem i 
Vietnamrörelsen ansåg att den svenska socialdemokratiska regeringen var för 
svag i sin USA-kritik, och ville att den skulle göras både högljuddare och 
effektivare.544 Dessutom visar empirin i detta kapitel att det förekom stark 
kritik mot den amerikanska krigföringen i Vietnam från flera riksdagsleda-
möter inom det socialdemokratiska partiet. 

Jag tror inte att det utrikespolitiska området är helt fritt från partistra-
tegiska överväganden. De valda politiker som sköter landets utrikespolitik är 
också kopplade till politiska partier, och partier behöver agera strategiskt 
inom olika politikområden för att t.ex. stärka partisammanhållningen och 
vinna nya väljare. Men det behöver, enligt min uppfattning, inte nödvändigt-
vis innebära att ledande personer inom socialdemokratin inte skulle ha haft 
äkta övertygelser och ett äkta engagemang i Vietnamfrågan. Det kanske 
främst handlade om att man ibland övervägde formerna för utrikespolitiken, 
t.ex. hur ofta man framförde vissa ståndpunkter, hur man formulerade dem, i 
vilka sammanhang de framfördes, etc.  

Även i Irakfrågan torde det inte vara uteslutet att den socialdemokratiska 
partiledningen kan ha agerat partistrategiskt. Här finns dock inga exempel på 
belägg utifrån internt partimaterial som i Vietnamfrågan. Däremot är det inte 
orimligt att partiledningen till viss del ville fånga vissa vänsteropinioner i 
Irakfrågan. Även om det kanske inte förekom lika omfattande protestaktioner 
mot USA:s agerande som under Vietnamåren, så fanns det ändå en protest-
rörelse som under vintern/våren 2003 höll ett flertal stora demonstrationer 
mot USA:s Irakpolitik.545 Men på samma sätt som i Vietnamfrågan menar jag 
att om de skulle vara så behöver det inte innebära att partiledningens stånd-
punkter bara har uttryckts för att vinna röster eller tillgodose intern kritik. De 
som framförde de ståndpunkterna kan ha varit övertygade om deras riktighet, 
men formerna för dem kan ha berott på partistrategiska överväganden. 

 

                                                        
543 Elmbrandt 1989, s. 73 och 76; Lödén 1999, s. 371. 
544 Bjereld och Demker 1995, s. 50 och 279; Hadenius 2003, s. 157–158. 
545 Se t.ex. DN-TT 2003, s. A5; Folcker 2003, s. A5; Sörbring 2003, s. A8. 
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Hypotesprövande orsaksanalys 
Den hypotesprövande analysen avser förekomsten av ideologiska mål hos 
socialdemokraterna över tid. I teorikapitlet angavs att det förväntade utfallet 
hos regeringspartier är en oförändrad förekomst av de ideologiska målen över 
tid. Då det socialdemokratiska partiet har varit ett regeringsparti är det detta 
utfall vi bör förvänta oss. Detta förväntade utfall bygger på att i hypotesen om 
polaritet (H1) förväntas en ökning över tid hos alla partier, och att i hypotesen 
om GUSP (H2) förväntas en minskning över tid för regeringspartier. Givet 
antagandet att påverkansfaktorerna i de två hypoteserna tar ut varandra 
innebär H1 och H2 tillsammans att vi bör vänta oss en oförändrad förekomst 
över tid hos regeringspartier. Jag återger den figur som åskådliggjorde detta i 
teorikapitlet: 

Figur 5.1:  Förväntade utfall av de ideologiska målens förekomst hos partierna 
över tid. 

 Regeringsparti Oppositionsparti 

H1: Polaritet Ökning Ökning 

H2: GUSP Minskning Ingen påverkan 
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Ökning 

 
Vilket empiriskt stöd får då H1 och H2 utifrån de empiriska resultat som 
erhållits? De resultat för det socialdemokratiska partiet som avrapporterades i 
föregående avsnitt ger empiriska belägg för hypoteserna. Om man jämför den 
andel av det totala antalet mål i Vietnamfrågan som har utgjorts av ideologis-
ka mål, och sedan beräknar samma andel i Irakfrågan, finner man att dessa 
andelar är ungefär lika stora i de två utrikesfrågorna. I Vietnamfrågan utgjor-
des 75% av alla utrikespolitiska mål av ideologiska mål, och i Irakfrågan var 
motsvarande andel 80%. Skillnaderna är så små att slutsatsen därför bör bli 
att de ideologiska målens förekomst är oförändrad över tid. 

En slutsats av att hypoteserna har verifierats är att de förklaringar som har 
legat till grund för dessa skulle kunna stämma. Dessa förklaringar handlade 
om att två centrala påverkansfaktorer på regeringspartiet – det internationella 
systemets struktur (polariteten) och deltagandet i GUSP – tog ut varandra så 
att totaleffekten borde bli att de ideologiska målens förekomst i stort sett blev 
oförändrad över tiden. Förklaringen om det internationella systemets struktur 
innebar att övergången till den unipolära strukturen i världspolitiken ledde till 
en förbättring av Sveriges säkerhetsläge, vilket skulle öka förekomsten av 



 

 176

ideologiska mål i utrikesdebatten. Förklaringen om deltagandet i GUSP 
handlade om att anpassningen och koordineringen av utrikespolitiken inom 
Sverige och EU skulle minska utrymmet, för att uttrycka ideologiska mål i 
den inhemska utrikespolitiska debatten.  

En annan slutsats är att trots det förväntade resultatet om en oförändrad 
förekomst av de ideologiska målen över tiden är det andra faktorer som har 
genererat detta resultat. En misstanke om att det kan vara så är att förklaring-
en om internationell politisk struktur inte stämde för vänsterpartiet. Den 
internationella politiska strukturen borde rimligtvis få effekt på alla svenska 
partier, eftersom de alla utsätts för samma påverkanskraft från det omgivande 
systemet. Det innebär också att förklaringen om institutionella mekanismer i 
EU/GUSP inte kan stämma, eftersom de ideologiska målens förekomst då 
skulle minska över tid. Om denna slutsats är korrekt är vi dock tillbaka till 
frågan om varför de ideologiska målens förekomst är oförändrad över tid. Här 
tror jag att en central förklaring ändå kan vara de två utrikesfrågornas 
karaktär, vilket sannolikt har medfört att de ideologiska målen har fått ett så 
starkt genomslag i båda utrikesfrågorna. Förklaringen har utvecklats ingående 
tidigare i detta avsnitt, varför den inte återges igen. 

•
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KAPITEL 6 

Folkpartiet liberalerna 

6.1 Inledning 
I detta sjätte kapitel undersöker jag folkpartiet. Liksom i de föregående två 
partikapitlen ges först en kort översikt över partiets centrala ståndpunkter, 
innan den mer detaljerade empiriredovisningen påbörjas. När det gäller 
centrala ståndpunkter i Vietnamfrågan inom folkpartiet kan framhållas vikten 
av att Vietnam skulle styras utifrån en demokratiskt tillsatt regim, att folket 
fick självbestämmanderätt över landet genom fria och demokratiska val, att 
Sverige skulle bistå med humanitär hjälp och vara med i återuppbyggnads-
processen, och att förhandlingar skulle inledas mellan de stridande parterna. 
Från år 1968 och framåt fanns också krav på att USA omedelbart skulle 
inleda ett bombstopp. Stark kritik uttrycktes också från partiet över att den 
socialdemokratiska regeringen uttryckt hätska och onyanserade åsikter i 
Vietnamfrågan, och krav framfördes på att utrikespolitiska ställningstaganden 
borde uttryckas mer balanserat.  

I Irakfrågan framhölls från folkpartiet att Saddam Hussein och hans regim 
skulle avrustas från eventuella massförstörelsevapen, och att FN:s säkerhets-
råd måste vara berett att använda tvång och militära medel om så skulle behö-
vas. Det framhölls också att det var Saddam Hussein som var yttersta orsaken 
till kriget. Det fanns dock delade meningar i partiet huruvida anfallet mot Irak 
var ett folkrättsbrott eller inte. Vidare skulle Sverige efter kriget var med att 
bidra med humanitär hjälp och civil krishantering för att återuppbygga Irak, 
och vikten av demokrati, mänskliga rättigheter och faktisk suveränitet i det 
framtida Irak framhölls.  
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6.2 Vietnamfrågan 
6.2.1 Inledningsfas: 1 januari 1965–31 december 1966 
Första gången som folkpartister berör Vietnamfrågan under denna inledande 
undersökningsperiod 1965–66 är i riksdagens remissdebatt den 2 november 
1965. I andra kammaren tas frågan upp av herr Wedén i två anföranden och 
av herr Ohlin i ett anförande.546 Båda ger i dessa anföranden uttryck för ideo-
logiska mål baserat på idén att demokratin bör värnas i Vietnam. Stånd-
punkten är i alla anförandena att det finns anledning att vara kritisk till eller 
skeptisk mot delar av statsrådet Palmes tal i Gävle den 30 juli 1965 på Bro-
derskapsrörelsens kongress. Argumentet för denna ståndpunkt är att Palme 
inte har varit tydlig med att påvisa alternativet till att Saigonjuntorna ersätts 
med en kommunistisk diktatur, vilket enligt Wedén och Ohlin är att Saigon-
juntorna i stället ersätts med en demokratisk regim.547 

Den 9 december 1965 hålls en särskild utrikesdebatt i andra kammaren 
med anledning av ett antal interpellationer och frågor, som berör aktuella 
utrikespolitiska spörsmål. Från folkpartiets sida tas Vietnamfrågan kort upp 
av herr Ohlin i ett inlägg. Hans ståndpunkt är att det borde undersökas vilka 
möjligheter det kan finnas till att få de stridande parterna att tillåta svensk 
hjälp (t.ex. distribution av livsmedel). Argumentet för detta är att befolkning-
en i Vietnam drabbas hårt: ”Det talas, herr talman, med rätta i dessa dagar 
mycket om det hårda öde som vederfares befolkningen i Vietnam i det läge 
som landet har i skärningspunkten mellan stormaktsintressen”, framhåller 
Ohlin.548 Ståndpunkten har tolkats som uttryck för ett ideologiskt mål om 
värnande av humanitet. 

I riksdagens utrikes- och handelspolitiska debatt den 23 mars 1966 
framförs synpunkter i Vietnamfrågan i ett anförande av herr Lundström, i tre 
anföranden av herr Ohlin och i ett anförande av herr Wedén.  

Det ideologiska målet om värnandet av humanitet kommer i Lundströms 
anförande till uttryck i en värderande beskrivning, där han beklagar det elän-
de som drabbar många oskyldiga i Vietnam.549 Den implicita ståndpunkten är 
således att kriget är förkastligt, eftersom det innebär ett mänskligt lidande. 
Längre fram i anförandet framför Lundberg också ståndpunkten att konflikten 
bör lösas på annat sätt än genom ”[…] fruktansvärda förödelser och massak-
 

                                                        
546 När det gäller benämningarna på dem som deltar i utrikesdebatterna har jag följt original-
benämningarna i källmaterialet. Det innebär att i Vietnamfrågan skrivs ”herr” eller ”fru” följt av 
efternamn första gången en riksdagsledamot anges, och i Irakfrågan för- och efternamn första 
gången en riksdagsledamot anges. Det kan noteras att ”herr Ohlin” är partiledaren Bertil Ohlin, 
”herr Wedén” partiledaren Sven Wedén och ”herr Helén” partiledaren Gunnar Helén. I texten 
nämns också ”herr Fälldin”, vilken är centerpartiets partiledare Torbjörn Fälldin. 
547 Prot. 1965:33, Andra Kammaren, s. 68 (Wedén), 79 (Ohlin) och 80–81 (Wedén). 
548 Prot. 1965:40, Andra Kammaren, s. 24. 
549 Prot. 1966:12, Första Kammaren, s. 36. 
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rer på människor”.550 I Ohlins första anförande framförs uppfattningen att 
Vietnamkonfliktens fortsatta utveckling ger anledning till oro. Argumentet för 
detta är att ”[…] det lidande som Vietnams folk nu underkastas är oerhört”, 
vilket sedan leder Ohlin till ståndpunkten att Sverige borde få till stånd 
humanitär hjälp till Vietnam.551 Ståndpunkten att Sverige bör ge humanitärt 
stöd till Vietnam återkommer också i Ohlins andra anförande552, liksom i 
hans tredje anförande553.  

Det ideologiska målet om främjande av demokrati återfinns i herr 
Wedéns debattinlägg. Han framför ståndpunkten att en form av diktatur i 
Vietnam inte bör ersättas av en annan, utan ”[m]ålet bör i stället vara att 
främja och stärka de demokratiska krafter som verkar i äkta demokratisk rikt-
ning.”554 Även Ohlin ger i sitt första anförande uttryck för målet om demo-
krati, men också målet om staters rätt till nationellt oberoende. Hans stånd-
punkt är att vi måste verka för att folket i Vietnam i fria val får tillfälle att ta 
ställning till hur landet skall styras, och om det skall vara uppdelat eller inte. 
Han avslutar formulerandet av denna ståndpunkt med att betona vikten av att 
”[…] man från utomstående neutralt håll verkligen driver denna tanke på att 
folkens självbestämmanderätt så snart det finns praktiska möjligheter därtill 
skall få komma till uttryck”.555 

Ohlin ger också i sitt första anförande uttryck för ett säkerhetsmål baserat 
på uppfattningen att kriget i Vietnam riskerar att spridas. Han menar i en 
beskrivning av Vietnamkonflikten att den ger anledning till oro, eftersom 
”[r]isken finns att krigiska konflikter kan sprida sig […]”.556 Den implicita 
ståndpunkten är alltså att kriget är problematiskt p.g.a. spridningsrisken. 
Avslutningsvis ger Lundberg också uttryck för ett övrigt mål om strategiskt 
agerande då han framför ståndpunkten att den svenska regeringen bör agera 
kraftfullt, för att t.ex. via FN eller medling få ett slut på kriget.557 

Det skall också nämnas att i utrikesdebatten det går att utskilja ståndpunk-
ter, vilka inte med bestämdhet kan målklassificeras. I Ohlins första anförande 
uttrycks en ståndpunkt om att förhandlingar bör inledas i Vietnam, så att fred 
kan åstadkommas.558 I Ohlins tredje inlägg om Vietnam framförs åsikten att 
balans och opartiskhet i opinionsbildningen i Vietnamkonflikten är viktigt, 
för att förhandlingar mellan parterna i konflikten skall kunna åstadkommas.559 
 

                                                        
550 Ibid., s. 36. 
551 Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 39. 
552 Ibid., s. 62. 
553 Ibid., s. 67. 
554 Ibid., s. 82. 
555 Ibid., s. 40. 
556 Ibid., s. 39. 
557 Prot. 1966:12, Första Kammaren, s. 36. 
558 Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 39. 
559 Ibid., s. 67. 
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Det är dock oklart om Ohlin åsyftar specifikt regeringens och oppositions-
partiernas roll i opinionsbildningen, eller alla i landet som överhuvudtaget 
deltar i denna. 

6.2.2 Mellanfas: 21 februari 1968–31 augusti 1968  
I riksdagens utrikes- och handelspolitiska debatt den 21 mars 1968 får 
Vietnamkonflikten särskilt stort utrymme, och i synnerhet statsrådet Palmes 
deltagande i demonstrationen den 21 februari med Nordvietnams Moskva-
ambassadör Ngyen Tho Chanh kritiseras av oppositionen. Från folkpartiets 
sida framförs ställningstaganden i Vietnamfrågan av herrarna Wedén, Dahlén, 
Kilsmo, Ahlmark och Ohlin, samt av fru Segerstedt Wiberg.  

En typ av ideologiska mål som kommer till uttryck i debatten är värnan-
det om humanitet. Ett sådant mål uttrycks av herr Dahlén i ett anförande i 
första kammaren. Han framför ståndpunkten att Sverige bör försöka hjälpa 
det vietnamesiska folket med t.ex. ekonomiskt bistånd nu under kriget och 
även efter krigets slut när Vietnam skall återuppbyggas.560  Herr Kilsmo anför 
i sitt anförande ståndpunkten att det sannolikt kommer att dröja innan det blir 
fred i Vietnam, men att vi i Sverige kan förverkliga vår tro på fred ”[…] 
genom att hjälpa krigets offer och de eländiga genom penninginsamlingar via 
Röda korset”.561 Även herr Ahlmark lyfter i sitt anförande upp de mänskliga 
tragedierna av Vietnamkriget, vilka han djupt beklagar.562 Den implicita 
ståndpunkten hos Ahlmark är alltså att kriget är klandervärt, eftersom det 
leder till mänskligt lidande. 

Andra ideologiska mål är främjandet av demokrati. Detta mål framkom-
mer hos herr Dahlén när han framför uppfattningen att ”[…] fria och i demo-
kratisk ordning genomförda val” är en viktig förutsättning för att Vietnam en 
gång skall bli självständigt i framtiden.563 Herr Ahlmark framför ståndpunk-
ten att det är viktigt att försöka uppnå fria val i Vietnam under internationell 
kontroll.564  

Demokratimålet kommer också till uttryck hos Ahlmark när han gör en 
beskrivning av läget i Vietnam.  Han beklagar att USA har lierat sig med en 
komprometterande regim i Sydvietnam, som har motsatt sig demokratiska 
val: ”Demokratin har på många sätt komprometterats av vad som skett och 
sker i Vietnam. [---] Den ledande demokratin i världen kom att liera sig med 

 

                                                        
560 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 57. 
561 Ibid., s. 97. 
562 Ibid., s. 101. 
563 Ibid., s. 18. Observera att Dahlén också ger uttryck för målet om staters rätt till nationellt 
oberoende, vilket nämns senare i debattgenomgången i samband med att denna måltyp behand-
las. 
564 Ibid., s. 101. 
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en korrumperad regering som motsatte sig demokratiska val […].” 565 Den 
underförstådda ståndpunkten är att USA:s agerande är klandervärt, eftersom 
det inte främjar demokratin i världen.  

Ideologiska mål om främjande av demokrati framkommer också hos herr 
Wedén när han i ett anförande framför åsikten att den svenska regeringen och 
oppositionen är överens på flera punkter, och en sådan är att det bör före-
komma ”[…] fria val under betryggande internationell kontroll i Sydviet-
nam”.566 Demokratimålet återkommer i ett annat anförande av Wedén, när 
han framför ståndpunkten att ”[d]et väsentliga är att främja utsikterna till en 
spirande demokrati i Vietnam” och att kontakter mellan amerikanarna och 
FNL skulle kunna främja detta.567  

Ett annat ideologiskt mål slutligen är främjande av staters rätt till natio-
nellt oberoende. Detta kommer till uttryck hos herr Dahlén i den ovan redo-
visade ståndpunkten från första kammaren om att demokrati är en viktig för-
utsättning, för att främja det vietnamesiska folkets självbestämmanderätt.568 
Målet om staters rätt till nationellt oberoende kommer också, tillsammans 
med målet om demokrati, till uttryck hos herr Ohlin i ett inlägg i andra 
kammaren. Ohlin gör där ställningstagandet: ”Att söka skapa förutsättningar 
för en utveckling som ger nationell frihet och självständighet på demokratisk 
grund måste te sig som ett mycket viktigt önskemål för ett demokratiskt land 
som Sverige.”569 

Ett säkerhetsmål om risken för ett världskrig framförs också i utrikes-
debatten. För det första kommer detta mål till uttryck i ett anförande i första 
kammaren av fru Segerstedt Wiberg. Hon framför ståndpunkten att de nordis-
ka länderna bör samarbeta i att ge bistånd till ett kommande återuppbygg-
nadsarbete i Vietnam ”[…] för att vi inte vill tänka oss att vi skall ställas inför 
ännu ett världskrig med allt vad detta innebär”.570 För det andra uttrycks 
säkerhetsmålet av herr Ahlmark, som menar att ”[…] en amerikansk invasion 
av Nordvietnam kan betyda sovjetisk intervention i kriget – och därmed 
öppen konflikt mellan supermakterna” och att ”[…] ju längre konflikten i 
Vietnam pågår och ju mer den trappas upp desto större blir risken för felgrepp 
som driver oss in i storkriget”.571 Den implicita ståndpunkten är att kriget är 
problematiskt, eftersom det finns risk för ett krig mellan supermakterna.  

 

                                                        
565 Ibid., s. 102. 
566 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 28. 
567 Ibid., s. 64. 
568 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 18. 
569 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 116. Frihetsbegreppet har inte målklassificerats, efter-
som det inte framgår om friheten syftar på frihet från en förtryckande regim i Vietnam eller 
frihet från utländska makter. 
570 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 76. 
571 Ibid., s. 101. 
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Ett annat säkerhetsmål bygger på uppfattningen att neutralitetspolitik är en 
viktig strategi för nationell säkerhet. Det målet framkommer i en ståndpunkt 
av herr Ohlin om att Palmes deltagande i demonstrationen den 21 februari 
kan ifrågasättas mot bakgrund av Sveriges neutralitetspolitiska åtaganden.572 

Även några övriga mål framkommer också i utrikesdebatten. Ett sådant är 
krav på måttfullhet i utrikespolitiken. Detta mål framkommer i två anföranden 
av herr Dahlén när han kritiserar statsrådet Olof Palmes deltagande i 
demonstrationen den 21 februari. Dahlén framför då ståndpunkten att ett age-
rande som Palme visade prov på inte hör ihop med kravet på ”sans och 
måtta”.573 Målet om måttfullhet i utrikespolitiska ställningstaganden kommer 
också till uttryck i herr Wedéns kritik mot Palmes agerande den 21 februari. 
Wedéns ståndpunkt är att regeringen inte bör framföra sina utrikespolitiska 
ställningstaganden i sammanhang med olika enskilda och organisationer, 
eftersom det kan leda till diplomatiska komplikationer. Regeringen bör i 
stället bl.a. vinnlägga sig om ”måttfullhet och balans” i utrikesdebatten.574  

Slutligen skall nämnas några ståndpunkter, som p.g.a. otillräcklig infor-
mation inte har kunnat målklassificeras. En sådan ståndpunkt är från herr 
Dahlén om att USA, som ett led i att få i gång förhandlingar om fred, vill-
korslöst bör upphöra med bombningarna i Nordvietnam.575 En annan sådan 
ståndpunkt från Dahlén är att Palmes deltagande i demonstrationen den 21 
februari kan ha försvårat Sveriges möjligheter att vara en förmedlande länk 
mellan partierna i Vietnamkonflikten, så att fred där kan skapas.576 Vidare 
uttrycker herr Wedén åsikten att FNL bör erkännas som förhandlingspart577, 
och herr Dahlén att det är önskvärt med fred för det vietnamesiska folket578. 
En annan obestämbar ståndpunkt är också Kilsmos åsikt att regeringens 
fredsförslag i utrikesdeklarationen är magert, vilken framförs utifrån argu-
menten att regeringen framställer dem som nya och att regeringen inte tar 
hänsyn till att förutsättningen för fred i Vietnam är insikten att det finns en 
kommunistisk stat (Nordvietnam).579  

Den 3 maj 1968 riktar fru Segerstedt Wiberg en interpellation till 
utrikesminister Torsten Nilsson angående den studiegrupp för hjälpinsatser i 
Vietnam som Nilsson har tillsatt. Segerstedt Wiberg undrar om Nilsson kan 
redogöra för dess verksamhet, och om han avser att låta partierna och hjälp-
 

                                                        
572 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 116. 
573 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 19 (ena anförandet) och 59 (andra anförandet). 
574 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 26–27. 
575 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 18. 
576 Ibid., s. 19. 
577 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 27. 
578 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 53. 
579 Ibid., s. 94–95. En tolkning av Kilsmo är att han anser att det kommunistiska Nordvietnam 
försvårar en fredsuppgörelse. Jag har dock bedömt denna tolkning som alltför osäker och därför 
avstått från en målklassificering. 
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organisationer medverka i det fortsatta arbetet. I bakgrunden till frågorna 
uttrycker Segerstedt Wiberg ett ideologiskt mål om humanitet. Hon framför 
nämligen ståndpunkten att en omfattande internationell hjälpinsats bör sättas 
in efter att fred har nåtts, eftersom krigets ödeläggelse är av så stor omfatt-
ning.580  

Den 21 maj avger utrikesminister Nilsson sitt svar på interpellationen, 
och i den korta replikväxling som följer ger Segerstedt Wiberg uttryck för ett 
ideologiskt mål om främjande av humanitet. Hon framhåller ståndpunkten att 
olika civila och politiska organisationer och partier bör medverka i de huma-
nitära hjälpinsatserna för Vietnams återuppbyggnad efter kriget.581 

6.2.3 Slutfas: 1 juli 1972–30 juni 1973  
Den 2 november 1972 inlämnas en interpellation av herr Dahlén till utrikes-
minister Krister Wickman om han vill lämna en redogörelse för riksdagen om 
planerna på svenska bilaterala och multilaterala hjälpinsatser till Indokinas 
folk. I bakgrunden till frågan i interpellationen framförs ståndpunkten att det 
är viktigt att svenska humanitära insatser kommer igång, och att de bör ges 
där behovet är som störst oavsett på vilken sida i konflikten de enskilda 
människorna hamnat. Argumentet är att ”[e]fter år av fasansfulla lidanden för 
Indokinas folk förefaller utsikterna till en fredlig lösning nu större än tidi-
gare”, och det ”[…] finns skäl att anta att de svenska insatserna bilateralt och 
multilateralt till uppbyggnad nu är mer aktuella”.582 Ståndpunkten ger således 
uttryck för det ideologiska målet om främjande av humanitet. 

Ett till ideologiskt mål om humanitet framkommer i interpellationsdebat-
ten den 28 november. Den grundläggande ståndpunkten är att det humanitära 
biståndet bör ges där behoven är som störst oavsett om det är i Syd- eller 
Nordvietnam. Argumentet är att landet är svårt härjat av kriget och bomb-
ningarna, att det råder ohyggliga förhållanden i flyktinglägren i Sydvietnam, 
att miljön i området förstörs, etc. Dahlén går sedan mer in på hur biståndet 
skulle kunna ges och kanaliseras på bästa möjliga sätt.583 

I riksdagens allmänpolitiska debatt den 8 november 1972 tas Vietnam-
frågan upp i ett anförande av herr Wirmark. Wirmark ger uttryck för flera 
ideologiska mål. För det första görs en värderande beskrivning av konflikten 
där han hoppas på att ett avtal signeras ”[…] som säkrar freden och garanterar 
återuppbyggnaden i hela Vietnam och som ger Sydvietnams befolkning 
möjlighet att i fria val bestämma sitt lands öde och framtid”.584 Den implicita 
 

                                                        
580 Prot. 1968:21, Första Kammaren, s. 70. 
581 Prot. 1968:26, Första Kammaren, s. 12. 
582 Prot. 1972:108, s. 35. 
583 Prot. 1972:125, s. 127–130. 
584 Prot. 1972:112, s. 155. 
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ståndpunkten är alltså att det är positivt ifall ett fredsavtal skulle främja dessa 
saker. Främjandet av fred och återuppbyggnad kan dock inte med säkerhet 
målbestämmas, men de övriga önskemålen tolkas som uttryck för de ideolo-
giska målen om främjande av demokrati och staters rätt till nationellt obero-
ende. Vidare uttrycks det ideologiska målet om främjande av humanitet. 
Wirmark gör nämligen ställningstagandet att Sverige på sikt bör öka biståndet 
till Vietnam och att det bör gälla hela Vietnam, eftersom bombningarna och 
förstörelsen av människor och natur är så omfattande.585 

I slutet av december 1972 kommer emellertid alla partiledare för de 
svenska riksdagspartierna överens om ett gemensamt upprop i Vietnam-
konflikten. Uppropet offentliggörs den 29 december och texten med parti-
ledarnas signaturer trycks i pressen, för att allmänheten skall kunna skriva på 
och skicka in till riksdagen. Även partierna och olika organisationer distribue-
rar listorna. I uppropet uppmanas samtliga parter i kriget att skriva under det 
fredsavtal som USA och Nordvietnam i oktober sade sig vara överens om, 
och man vädjar till USA:s regering om ett omedelbart stopp för bombning-
arna i Vietnam. Skälen till varför det är viktigt med fredsavtalet och ett upp-
hörande av bombningarna är att Vietnam måste få ”fred och oberoende”.586 
Ett upphörande av bombningar mot Vietnam och ett mål om fred i landet är i 
sig otillräcklig information för en kategorisering av utrikespolitiska mål. 
Däremot är målet om Vietnams oberoende uttryck för det ideologiska målet 
om staters rätt till nationellt oberoende. 

Den 14 januari 1973 ställer herr Ahlmark en fråga till utrikesminister 
Krister Wickman angående USA:s vägran att ta emot den svenske ambassa-
dören i Washington.587 I samband med att Wickman besvarar frågan den 18 
januari replikerar Ahlmark. I repliken ger Ahlmark uttryck för ideologiska 
mål om främjande av demokrati och staters rätt till nationellt oberoende när 
han inledningsvis säger att ”[v]i hoppas alla att freden nu är nära, att syd-
vietnameserna själva skall få bestämma över sin framtid i fria val under 
internationell kontroll […]”.588 Den underförstådda ståndpunkten är att det är 
positivt att det vietnamesiska folket skall få rätt till dessa saker. Ahlmark 
framför emellertid också ståndpunkten att den amerikanska regeringens beslut 
att inte ta emot Sveriges nya USA-ambassadör Yngve Möller är förvånande, 
eftersom diplomatiska kontakter alltid måste finnas mellan regimer för att 
hålla kontakten levande även vid stora åsiktsskillnader.589 Argumentet är 
dock otillräckligt för att ståndpunkten skall kunna målbestämmas. 
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586 Riksdagspartierna 1972, s. 1. 
587 Prot. 1973:4, s. 37. 
588 Prot. 1973:6, s. 6. 
589 Ibid., s. 6–7. 
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Ytterligare en enkel fråga ställs till utrikesminister Krister Wickman den 19 
januari 1973, denna gång av herr Dahlén om vilka planer som har gjorts för 
att bistå Vietnams folk med hjälpinsatser.590 I kammardebatten den 25 
januari, i samband med att Wickman besvarar frågan, ger Dahlén uttryck för 
ett ideologiskt mål om värnande av humanitet. Han framför inledningsvis i ett 
anförande ståndpunkten att humanitärt bistånd bör skickas till Vietnam, efter-
som det finns stora risker för att striderna blossar upp igen och att ”[…] det 
gäller inte enbart att lindra nöd utan också att försöka få till stånd en miljö i 
vilken människorna får lättare att samarbeta”.591 Om det är bra att striderna 
slutar och samarbete främjas för att människors lidanden då minskar, eller för 
att det (också) minskar risken för en storkonflikt, framgår dock inte.  

Den 26 januari 1973 framläggs en motion av herr Helén (fp) och herr 
Fälldin (c). Ståndpunkten i motionen är att den svenska regeringen bör ge 
anslag för varubistånd till Bangladesh och Vietnam. Det argument som ges 
för detta anslag handlar om de stora humanitära behoven, som finns för flyk-
tingarna och för att bygga upp landet igen efter de massiva amerikanska 
bombningarna.592 Ståndpunkten är således uttryck för ett ideologiskt mål om 
främjande av humanitet. 

I debatten i kammaren den 15 mars när motionen behandlas ger herr Wir-
mark i ett anförande uttryck för ideologiska mål om humanitet. För det första 
framkommer ett sådant mål i början på anförandet när han framhåller att 
skälet till förslaget om varubistånd är att detta främst skall vara till ”[…] för 
de omedelbara behoven av katastrofhjälpinsatser och humanitära insatser i 
Bangladesh och Vietnam”.593 För det andra framkommer målet om humanitet 
mot slutet av anförandet när Wirmark menar att skälet för att Sverige bör göra 
massiva insatser i fråga om hälso- och sjukvården i Vietnam, är att förödelsen 
är stor efter alla bombningar och att det finns betydande behov av hjälp för 
flyktingar och annan humanitär hjälp.594  

Wirmark ger emellertid också i början på anförandet uttryck för ett eko-
nomiskt mål utifrån uppfattningen att den svenska ekonomiska välfärden 
värnas. Han menar nämligen att ytterligare ett skäl till varför varubiståndet 
bör öka är att vi får ”[…] ökad sysselsättning här hemma som följd”.595 

I den allmänpolitiska debatten den 31 januari 1973 berörs Vietnam-
frågan i ett anförande av herr Helén, som då ger uttryck för ideologiska mål 
om främjande av demokrati, frihet och staters rätt till nationellt oberoende, 
samt för det övriga målet om nationell sammanhållning. Han framför stånd-
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punkten att namninsamlingen för fred i Vietnam har varit bra, eftersom den 
har manifesterat enighet från Sverige sida, vilket ”[…] har gett verklig kraft åt 
kravet att sydvietnameserna själva i demokratiska val under internationell 
kontroll skall få bestämma över sin framtid i fred och frihet”.596  

I riksdagens utrikes-, handels- och valutapolitiska debatt den 21 mars 
1973 diskuteras Vietnamfrågan i tre anföranden av folkpartister: av herrarna 
Helén, Wedén och Wirmark i ett anförande vardera. 

När det gäller ideologiska mål uttrycks för det första mål om främjande 
av mänskliga rättigheter och demokrati av herr Wirmark. Han anför stånd-
punkten att världsopinionen bör följa fångarnas öde i Vietnam uppmärksamt, 
och han hoppas att möjligheterna för parterna i fredsförhandlingarna i Paris 
ska öka till en ”[…] överenskommelse på det politiska planet som garanterar 
demokratiska fri- och rättigheter i enlighet med avtalets intentioner”.597 Ett 
annat ideologiskt mål om demokrati framförs av herr Helén. Helén instämmer 
i den kritik som många i USA riktat mot den amerikanska statsledningen om 
att den genom sina stridsmetoder i Vietnam ”[…] kom att svika demokratins 
sak i världen”.598 Den underförstådda ståndpunkten är således att demokrati är 
någonting bra som bör spridas i världspolitiken. 

Andra ideologiska mål är främjande av staters rätt till nationellt oberoen-
de och social rättvisa, vilka uttrycks av herr Wedén i ett av hans anföranden. 
Wedén kritiserar den svenska Vietnamdebatten för att den har varit för hätsk, 
och att de berättigade kraven på ”självbestämmanderätt” och ”social rättvisa” 
åt Vietnams folk har förvandlats till oartikulerade krav på att Nordvietnams 
regering och FNL-rörelsen i Sydvietnam ensamma skall bestämma vad som 
är rätt och rättvist.599 En underförstådd ståndpunkt i kritiken är att själv-
bestämmande och social rättvisa är något positivt för Vietnams folk. Nu skall 
det sägas att det dock är oklart om Wedén avser regeringen/oppositionspartier 
när han talar om ”Vietnamdebatten”, men det hindrar ändå det faktum att 
Wedén har gett uttryck för vissa ideologiska mål. 

Slutligen skall några övriga mål nämnas. Herr Wedén anser att vissa 
svenska regeringsledamöter genom sitt agerande i Vietnamfrågan inte bara 
har uttryckt en allmän opinion, utan även ställt sig i spetsen för ”[…] de 
våldsamt oartikulerade elementen inom denna opinionsvåg”, och att det kan 
frågas om inte vissa regeringsledamöter uppoffrat en del krav på ”sans och 
realism”.600 Den implicita ståndpunkten är att detta agerande är klandervärt, 
och ståndpunkten är följaktligen uttryck för målet om måttfullhet i utrikes-
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politiken. Ett annat övrigt mål är vikten av opinionsstöd, vilket framkommer 
hos herr Helén i ett anförande när han uttrycker ståndpunkten att ”[d]et är, när 
det gäller Sveriges förbindelser med USA, av speciell vikt att inte tvivel råder 
om att huvudlinjen finner stöd hos en så bred svensk opinion som möjligt.”601  

Det finns avslutningsvis en ståndpunkt i ett av Heléns anförande som inte 
med säkerhet kan målklassificeras, eftersom den innehåller otillräcklig infor-
mation. Den framförs mot bakgrund av vad som kan göras för att normalisera 
de diplomatiska förbindelserna med USA, vilka allvarligt har försämrats efter 
statsminister Olof Palmes radiotal den 23 december 1972. Ståndpunkten 
handlar om att Sverige inte bör ta tillbaka den kritik som har riktats mot USA, 
därför att det lätt kan leda till missförstånd.602  

6.2.4 Empiri från kongressmaterial: 
1 januari 1965–31 december 1974 

På folkpartiets landsmöte den 23–26 november 1972 antas ett uttalande i 
Vietnamfrågan.603 I uttalandet uttrycks för det första ideologiska mål om 
humanitet. I mitten på uttalandet framhålls ståndpunkten att ”[b]ara vapenvila 
och fred kan garantera att den desperata förstörelsen av människor och natur 
upphör.”604 Uttalandet avslutas sedan med ställningstagandet att Sverige bör 
medverka i biståndsverksamhet till Vietnam. Detta ställningstagande görs mot 
bakgrund av det som sades i mitten på uttalandet om det mänskliga lidande 
som kriget medför.605 

Vidare uttrycks också ideologiska mål om främjande av demokrati och 
staters rätt till nationellt oberoende. I mitten på uttalandet görs nämligen 
ställningstagandet att ”[s]ydvietnams befolkning bör ges möjligheter att i fria 
val under internationell övervakning välja sina ledare, bestämma sitt lands 
framtid.”606 

6.3 Irakfrågan 
6.3.1 Upptrappningsfas till kriget: 1 juli 2002–19 mars 2003 
Frågan om hur situationen i Irak skall hanteras och FN:s roll i detta kommer 
upp i riksdagens allmänpolitiska debatt den 6 november 2002. Från folk-
partiets sida berörs frågan av Cecilia Nilsson Wigström. I ett anförande fram-
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för hon ståndpunkten att FN måste vara berett att fullfölja avväpningen av 
Irak med militära medel, enligt folkrätten, om så skulle behövas. Argumentet 
är att Saddam Hussein är farlig för sin befolkning, eftersom han har gasat 
ihjäl flera tusen kurder, och att detta är ”[…] ett högaktuellt exempel på hur 
problem uppstår då demokrati saknas”.607 Nilsson Wigström ges således 
uttryck för de ideologiska målen om värnande av demokrati och humanitet. 

En särskild utrikesdebatt i riksdagen anordnas den 24 januari 2003 
med anledning av situationen i Irak. Från folkpartiets sida tas Irakfrågan upp i 
ett anförande av Carl B. Hamilton. Han framför för det första en ståndpunkt 
som är uttryck för ett ideologiskt mål om humanitet. Hamilton menar att FN 
bör ha rätt att som yttersta medel använda tvång och militära medel, eftersom 
Saddam Hussein har visat sig beredd att starta angreppskrig mot den egna 
befolkningen och tidigare har använt stridsgas mot både soldater och civila.608 
För det andra uttrycker Hamilton ett säkerhetsmål utifrån uppfattningen om 
en internationell rättsordning inom ramen för FN. Han är nämligen kritisk till 
Tysklands och Frankrikes positioner i FN, eftersom de splittrar FN:s säker-
hetsråd. Detta gör att risken för ett renodlat USA-anfall utan FN-mandat ökar. 
Det skulle i sin tur riskera att undergräva säkerhetsrådets ställning i världs-
politiken: ”Ett angrepp utan FN-mandat skulle i grunden skada och under-
gräva FN:s ställning som global konfliktlösande organisation”, menar 
Hamilton.609 

I riksdagens utrikespolitiska debatt den 12 februari 2003 tas Irakfrågan 
upp i tre anföranden av Carl B. Hamilton och i ett anförande av Ana Maria 
Narti. Ideologiska mål om främjande av humanitet framförs i Hamiltons 
första anförande och i Nartis inlägg. Hamilton framför kritik mot att den 
svenska regeringen inte ger besked ifall den bifaller USA:s förfrågan, som 
handlar om att Sverige skall bistå med skydd till bl.a. FN-soldater mot 
Husseins kemiska och biologiska vapen om dessa skulle komma till använd-
ning.610 Vidare framför Hamilton en ståndpunkt om att Sverige bör tänka på 
ett Irak efter Saddam Hussein, och att vi bör kunna bistå landet med civil kris-
hantering. Han framhåller att EU öronmärkt pengar för detta, och att WHO 
förbereder insatser för att hjälpa flyktingar som kan komma till Jordanien.611 
Narti framför i sitt anförande ståndpunkten att det är bra att den terrorregim 
som Hussein lett i Irak faller, och att det irakiska folket därmed befrias från 
Hussein.612 I Hamiltons första anförande ges också uttryck för målet om vär-
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nande av mänskliga rättigheter när han gör ställningstagandet, att det är vik-
tigt med ”mänskliga rättigheter” i Mellanöstern.613 

Ett annat ideologiskt mål är värnande av demokrati, vilket framkommer i 
Nartis och Hamiltons anföranden. Narti gör ställningstagandet att det är nöd-
vändigt med trycket mot Hussein, eftersom ”[s]ådana diktaturer som Saddams 
diktatur inte ger efter för övertalningskampanjer eller för utifrån programme-
rade demokratiseringsprocesser som inte kan äga rum inom landet.”614 Hamil-
ton anför också ståndpunkten att det är viktigt med ”demokrati” i Mellan-
östernregionen.615 

Andra mål som framförs är säkerhetsmål. Ett sådant framförs av Hamil-
ton och innebär att massförstörelsevapen hotar internationell säkerhet. Han 
menar att folkpartiets ståndpunkt är följande i Irakfrågan: Målet för FN är 
fred och säkerhet, i detta fall genom att avväpna Irak från dess massförstörel-
sevapen. Medlet för detta är att med FN:s säkerhetsråd i ryggen sätta press på 
Hussein, och försöka få honom att samarbeta fullt ut. Går inte det kan säker-
hetsrådet besluta om militära medel.616 Ett annat säkerhetsmål handlar om att 
främja fredlig utveckling i Mellanösternregionen. Hamilton framför stånd-
punkten att det är viktigt med demokrati och mänskliga rättigheter i Mellan-
östernregionen bl.a. för att ”[…] få en stabil fredlig utveckling”.617 

Avslutningsvis skall nämnas några ståndpunkter som har varit svåra att 
målklassificera, eftersom de inte har innehållit tillräckligt med information. 
En sådan är Hamiltons ställningstagande att det är viktigt med demokrati och 
mänskliga rättigheter för att bl.a. ”[…] få en bra miljö”.618 Det är oklart om 
Hamilton menar att en bra miljö i Irak indirekt bidrar till en bra internationell 
miljö (säkerhetsmål), eller om Iraks miljö främst är bra för det irakiska folket 
och deras välbefinnande (ideologiskt mål). 

En annan ståndpunkt som har varit svår att målbestämma är den som 
Hamilton framför i första anförandet, vilken handlar om att splittringen bland 
Europas regeringar om hur Irakfrågan skall hanteras är allvarlig och att 
Sveriges regering bör agera aktivt för att öka enigheten.619 Varför splittringen 
är allvarlig framgår dock inte. En annan position som Hamilton formulerar är 
att folkpartiet är ”[…] aktivistiska för fred i Irak genom en stark och hård 
press på Saddam Hussein så att det inte ska behöva startas ett krig”.620 Det 
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framgår dock inte om motståndet mot krig baseras på risken för människors 
lidande eller för att den internationella säkerheten försämras (eller både och). 

Den 14 mars 2003 tar Carl B. Hamilton upp den aktuella Irakfrågan på 
EU-nämndens sammanträde. Hamilton framför i ett anförande ståndpunk-
ten att ”[d]et är viktigt att man hela tiden återför fokus på Saddam Hussein 
och hans regims illdåd över decennier”, och han ger också exempel på 
regimens illdåd i Halabja.621 Hamiltons ståndpunkt tolkas som ett uttryck för 
det ideologiska målet om humanitet.  

I ett annat anförande på sammanträdet i EU-nämnden lyfter Hamilton 
fram konflikten mellan folkrätt och mänskliga rättigheter. Han menar att det 
är allt tydligare att det finns en konflikt mellan traditionell folkrätt och 
mänskliga rättigheter, och att den kommer till uttryck i Rwanda, på Balkan 
och i Irakkonflikten. ”När man nu diskuterar ett svenskt initiativ om massför-
störelsevapen tycker jag att det skulle utvidgas till att också innehålla en 
diskussion om folkrättens konflikt med mänskliga rättigheter, som uppenbar-
ligen många gånger finns”, framhåller Hamilton.622 Min tolkning av Hamil-
tons folkrättsbegrepp är att det rör staters rätt till yttre suveränitet, och att den 
rätten kan komma i konflikt med människors rätt att slippa förtryck från 
tyranniska regimer i den egna staten. Min tolkning är också att Hamilton 
stödjer båda dessa rättigheter, men att det finns en konflikt mellan dem i bl.a. 
Irakfrågan. Givet detta ger Hamiltons ställningstagande uttryck för de ideolo-
giska målen om staters rätt till nationellt oberoende och främjande av mänsk-
liga rättigheter. 

Dagen innan det militära anfallet mot Irak inleds, den 19 mars 2003, 
hålls också ett sammanträde inom EU-nämnden. Tobias Krantz formulerar 
där i ett anförande ställningstagandet att ”[…] ett enigt FN skulle ha varit mer 
framgångsrikt när det gäller att se till att Saddam Hussein och Irak avrustar 
sina massförstörelsevapen än den kurs som nu valts av vissa länder”.623 Det 
framgår dock inte om målet med ett enigt FN är att Irak skall kunna avrustas 
så att den internationella säkerheten ökar, eller att Irak skall avrustas för att 
landets befolkning skall slippa död och lidande. Krantz ställningstagande har 
därför inte målklassificerats. 

6.3.2 Krigsutbrottet och tiden efter: 
20 mars 2003–31 december 2004 

En särskild debatt om Irakfrågan anordnas i riksdagen den 20 mars 2003 
med anledning av att det militära anfallet mot Irak har inletts. I debatten 
deltar en företrädare för varje parti, och från folkpartiets sida deltar parti-
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ledare Lars Leijonborg. Leijonborg ger i ett av sina anföranden uttryck för 
flera ideologiska mål. För det första uttrycks mål om värnande av humanitet. 
Han gör en beskrivning av den rådande situationen i Irak och menar att 
många människor i Irak trots allt välkomnar angreppet mot Saddam Hussein 
och ser det som en befrielse. ”Det är en påminnelse om omfattningen av och 
brutaliteten i det förtryck som Saddam Hussein har utövat mot sitt eget folk”, 
framhåller Leijonborg.624 Den implicita ståndpunkten är att Saddam Husseins 
förtryck mot det egna folket är förkastligt. Vidare framför Leijonborg en 
appell om att kriget skall vara kortvarigt och att det nödvändiga lidandet blir 
så begränsat som möjligt.625 

Leijonborg ger också uttryck för ett mål om främjande av mänskliga 
rättigheter. Han menar att en av orsakerna till kriget mot Irak är Husseins 
förakt för ”mänskliga rättigheter”, och ger exempel på att Hussein har gasat 
ihjäl tusentals oskyldiga människor.626 Den underförstådda ståndpunkten i 
båda fallen är att Husseins omänskliga beteende är förkastligt. 

I slutet av anförandet uttrycker Leijonborg ståndpunkten att ett omfattan-
de arbete med att bygga upp Irak återstår, och att ”[d]är ska vi naturligtvis 
vara med i solidaritet med det irakiska folket.”627 Det skall tilläggas att här 
uttrycker Leijonborg också ett ideologiskt mål om främjande av solidaritet. 

Även andra ideologiska mål om demokrati och staters rätt till nationellt 
oberoende uttrycks. Leijonborg menar att orsakerna till att kriget startade var, 
förutom som ovan nämndes Husseins förakt för mänskliga rättigheter, också 
hans förakt mot demokrati och andra länders suveränitet: ”Saddam Husseins 
totala förakt för […] demokrati och andra länders suveränitet har lett fram till 
det krig som utbröt i natt.”628 Den implicita ståndpunkten är således att det är 
förkastligt att Hussein ringaktar dessa saker. 

Leijonborg ger också i sitt anförande uttryck för ett säkerhetsmål om att 
massförstörelsevapen hotar internationell säkerhet. Han anför ståndpunkten 
att diktatorer som Saddam Hussein ”[…] utgör ett mycket stort hot mot 
freden i världen”, eftersom det enligt Leijonborg finns starka skäl att tro att 
Hussein förfogar över kemiska stridsmedel, som lätt kan användas för att 
döda ett mycket stort antal människor.629  

Vidare uttrycker Leijonborg i slutet av anförandet ett säkerhetsmål utifrån 
säkerhetsstrategin om en internationell rättsordning inom ramen för FN. Han 
framför nämligen ståndpunkten att förutom återuppbyggnadsarbetet i Irak, 
”[…] återstår också ett mycket stort arbete med att återupprätta det internatio-
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nella systemet för fred och säkerhet”.630 Jag tolkar detta som att det är FN-
systemet som åsyftas, och att dess status som internationell freds- och säker-
hetsorganisation måste återupprättas efter USA:s Irakanfall, som inte var FN-
sanktionerat. 

Avslutningsvis förekommer också ståndpunkter som har varit svårklassi-
ficerbara. Leijonborg menar att ”[g]enom att aktionen sattes i gång utan ett 
tydligt FN-mandat försvagas dess folkrättsliga legitimitet”, men det framgår 
inte riktigt om FN är viktigt i världspolitiken av säkerhetsskäl eller ideolo-
giska skäl.631 Vidare menar Leijonborg att anfallet mot Irak mycket väl kan 
vara legitimt trots att det inte är legalt, eftersom regimen kanske förfogar över 
massförstörelsevapen.632 Det framgår dock inte av denna ståndpunkt säkert 
om Hussein utgör en fara för den internationella säkerheten eller för den egna 
befolkningen (eller både och). 

Den 10 april 2003 riktar Erik Ullenhag en interpellation till utrikes-
minister Anna Lindh om kurdernas situation i den irakiska delen av Kur-
distan. Ullenhag menar i ett bakgrundsresonemang i interpellationen att det är 
centralt att fokusera på vad som händer efter krigets slut i Irak, och han gör 
ställningstagandet att ”Sverige har en moralisk skyldighet att bidra till åter-
uppbyggnaden av Irak, ge humanitärt stöd och försöka skydda kurder och 
andra minoriteter i området.”633 Ställningstagandet uttrycker därmed ett ideo-
logiskt mål om värnande av humanitet. 

Den 26 maj svarar utrikesministern på frågan, och i det replikskifte som 
följer i kammaren ger Ullenhag också uttryck för ett ideologiskt mål om 
humanitet. Han nämner att Saddam Husseins styre i Kurdistan inneburit 
ihjälgasning av 5000 kurder i Halabja, och framhåller ståndpunkten att ”[i] 
det sammanhanget, oavsett vad vi tycker om krigsinsatsen, är det oerhört 
glädjande att Saddam Husseins regim har fallit.”634 

Vid EU-nämndens sammanträde den 11 april 2003 berör Carl B. 
Hamilton Irakfrågan i ett anförande. För det första intar Hamilton en kritisk 
ståndpunkt över att den svenska regeringen har en otydlig hållning i Irak-
frågan om man ser till verkligheten, eftersom regeringen å ena sidan vill att 
FN skall ta över men å andra sidan inte tycks acceptera att USA och Stor-
britannien skall få bestämma hur pengarna inom FN skall användas.635 
Ståndpunkten ger därmed uttryck för ett övrigt mål om tydlighet/konsekvens i 
utrikespolitiken. 
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För det andra menar Hamilton inledningsvis att folkpartiet inte tycker som 
socialdemokraterna att anfallet mot Irak är ett folkrättsbrott636, och vidare att 
folkpartiet inte anser att alla diktaturer nu godtyckligt kan attackeras 
militärt637. Dessa positioner är emellertid svårklassificerbara när gäller vilka 
utrikespolitiska mål som de står för. 

Den 11 februari 2004 äger riksdagens utrikespolitiska debatt rum, och 
från folkpartiets sida berörs Irakfrågan i ett anförande av Carl B. Hamilton. 
Han framför ståndpunkten att det var bra att Saddam Hussein avsattes i och 
med det militära anfallet mot Irak: ”Hade inte USA och alliansen gått in i Irak 
hade Saddam Hussein suttit kvar som diktator, fånglägren hade varit kvar, 
tortyren fortsatt och massgravar fyllts på med nya kroppar.”638 Hamilton ger 
således uttryck för det ideologiska målet om humanitet. 

Vidare uttrycker Hamilton också några andra positioner, som dock är 
svåra att målbestämma. Han menar att en stabilisering i Irak eftersträvas, och 
att FN och andra internationella organisationer så snart som möjligt bör kom-
ma in i arbetet med att stödja återuppbyggnaden.639 Det framgår dock inte om 
dessa positioner baseras på värnande av internationell säkerhet eller t.ex. 
humanitet med folket i Irak. 

Birgitta Ohlsson ställer den 27 juli 2004 en fråga till försvarsminister 
Leni Björklund om hon avser att ta ett initiativ, för att irakiska soldater skall 
kunna utbildas i Sverige. I en bakgrund till frågan uttrycker Ohlsson stånd-
punkten att det är viktigt att Sverige nu bidrar till att bygga upp ”[…] ett 
självständigt och demokratiskt Irak som kan ge sin befolkning säkerhet och 
skydda de mänskliga rättigheterna”.640 Ståndpunkten uttrycker alltså de ideo-
logiska målen om främjande av staters rätt till nationellt oberoende, demo-
krati, inre säkerhet/trygghet och mänskliga rättigheter. 

I en motion den 29 september 2004 av Cecilia Wigström m.fl. om 
situationen i Mellanöstern behandlas situationen även i Irak. I behandlingen 
av Irak ges uttryck för flera ideologiska mål. Ett sådant är värnandet av huma-
nitet. Inledningsvis konstateras att Irakkriget ”[…] ledde till att det irakiska 
folket befriades från Saddam Husseins skräckvälde och satte punkt för 30 år 
av förtryck och förföljelse”.641 Den implicita ståndpunkten är således att det 
var bra att folket befriades från Hussein, eftersom han utsatte det för lidande. 
Vidare framhålls att den generella situationen i Irak dock inte är stabil idag, 
eftersom attacker utförs på USA-ledda koalitionsstyrkor och civila. Ett ställ-

 

                                                        
636 Ibid., s. 16. 
637 Ibid., s. 16. 
638 Prot. 2003/04:67, s. 13. 
639 Ibid., s. 13. 
640 Fråga 2003/04:1464, s. 1724. 
641 Mot. 2004/05:U231, s. 150. 
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ningstagande görs därför om att ”[f]olkpartiet fördömer kraftigt dessa terror-
attacker, det brutala våldet och kidnappningarna av civila i Irak.”642  

Ytterligare ett ideologiskt mål om värnande av humanitet framkommer i 
motionen. Längre fram i denna görs en värderande beskrivning av USA:s 
tortyr mot fångar i Irak. Bl.a. skriver man: ”Trots att USA är en demokrati har 
vi kunnat se tortyrscener från Abu Graib-fängelset. Det vore synnerligen all-
varligt om det varit sanktionerat av den amerikanska ledningen.”643 Wigström 
m.fl. framhåller också i anslutning till detta att tortyr är oacceptabelt var än 
det förekommer.644 Den underförstådda ståndpunkten är alltså att USA:s 
tortyr av fångar i Irak är förkastlig. I motionen ges också uttryck för det 
ideologiska målet om värnande av mänskliga rättigheter. När det gäller åter-
uppbyggnaden av Irak framförs ståndpunkten att det är viktigt att de ”mänsk-
liga rättigheterna” respekteras.645 

Ett annat ideologiskt mål är värnande av demokrati. Inledningsvis i 
motionen konstateras när det gäller Iraks framtid att ”[d]emokratiutveckling-
en bara har börjat och måste fortsätta”, och man framför ståndpunkten att 
denna process måste fortsätta.646 Längre fram i motionen intas också positio-
nen att det är centralt att Irak demokratiseras. ”Det måste skapas stabilitet, så 
att demokratiseringsprocessen kan fortgå och framväxten av en demokratiskt 
vald irakisk ledning kan möjliggöras”, skriver motionsförfattarna.647 Även 
senare i motionen görs ett ställningstagande om att ”[e]n framgångsrik demo-
kratiseringsprocess i Irak är inte bara av stor betydelse för landet i sig och det 
irakiska folket, men också för regionen i stort.”648 

Förutom de ideologiska målen om mänskliga rättigheter och demokrati 
ges också uttryck för målet om staters rätt till nationellt oberoende. En stånd-
punkt framförs om att Irak bör ha tillräckligt med egna polisiära och militära 
resurser, för att landets suveränitet skall kunna upprätthållas: ”Det formella 
upprättandet av Iraks suveränitet förblir meningslöst om inte irakierna själva 
förfogar över egna resurser så att de efterhand kan ta makten över landet och 
upprätthålla säkerhet”, skriver man i motionen.649  

 

                                                        
642 Ibid., s. 150 
643 Ibid., s. 151. 
644 Ibid., s. 151. 
645 Ibid., s. 151. 
646 Ibid., s. 150. 
647 Ibid., s. 151. 
648 Ibid., s. 152. 
649 Ibid., s. 151. 
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6.3.3 Empiri från kongressmaterial:  
1 juli 2002–31 december 2004 

Under den aktuella tidsperioden hölls ett landsmöte den 7–9 november 2003, 
men inga uttalanden om Vietnam gjordes på landsmötet och inga explicita 
skrivningar om Irakfrågan har anträffats i det partiprogram som då antogs.  

6.4      Sammanfattande resultat 
6.4.1 Beskrivning av de ideologiska målens innehåll 
De ideologiska målens innehåll skall nu sammanfattas med avseende på vilka 
ideologiska mål som har uttryckts i Vietnam- och Irakfrågan, och hur dessa 
har förändrats över tid. En sammanställning av detta för Vietnamfrågan redo-
visas i tabellerna 6.1 och 6.2  

Tabell 6.1:  Ideologiska mål och ståndpunkter/argument hos folkpartiet 
i Vietnamfrågan 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc. 

Humanitet Vietnamkriget är olyckligt, eftersom det drabbar många oskyldiga civila. 
Konflikten bör lösas på annat sätt än genom förödelser och massakrer på människor. 
Sverige borde ge humanitär hjälp till den lidande befolkningen i Vietnam under kriget, men 
även under återuppbyggnadsarbetet. 
De svenska humanitära hjälpinsatserna bör ges där behoven är störst, oavsett om det är i Syd- 
eller Nordvietnam. 

Rättvisa Kravet på social rättvisa från Vietnams folk är berättigade. 

Mänskliga  
rättigheter 

Önskvärt att fredsförhandlingarna i Paris (mars 1973) garanterar Vietnams medborgare 
demokratiska fri- och rättigheter, i enlighet med fredsavtalet från jan. 1973. 

Staters inre politiska, social och ekonomiska utformning 

Demokrati Palme var inte tydlig i sitt tal i Gävle den 30/7 1965 med att alternativet till att Saigonjuntan 
ersätts med en kommunistisk diktatur bör vara att den ersätts med en demokratisk regering. 
Fria och demokratiska val är en viktig förutsättning för att Vietnam skall bli självständigt i 
framtiden. 
Vietnams befolkning bör själva i fria och demokratiska val, under internationell kontroll, få 
bestämma över sin framtid. 
Beklagligt att USA har lierat sig med en regim i Sydvietnam, som har motsatt sig demokratiska 
val. 

Internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Nationellt 
oberoende 

Viktigt att Sverige skapar förutsättningar för en utveckling, som ger nationell självständighet. 
Det vietnamesiska folket bör i fria val själva få bestämma över sitt lands framtid 
Det vietnamesiska folket har rätt till självbestämmande och nationellt oberoende. 

Frihet Den svenska namninsamlingen för fred har varit bra, eftersom den har gett kraft åt kravet att 
Vietnams folk själva i demokratiska val skall bestämma över sin framtid i fred och frihet.* 

Anm.: *Det är oklart om frihet åsyftar frihet från inre förtryck i landet eller frihet från yttre makter. 
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Det har varit svårt att föra in målet om frihet under någon av de tre grupperna 
i tabellen, eftersom det har varit svårtolkat och har kunnat handla om frihet 
från förtryck i staten eller frihet från främmande makter. 

Görs en sammanställning över vilka ideologiska mål som uttrycktes i 
Irakfrågan får vi följande resultat:  

Tabell 6.2:  Ideologiska mål och ståndpunkter/argument hos folkpartiet 
i Irakfrågan. 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc 

Humanitet FN bör ha rätt att som yttersta medel använda tvång och militära resurser pga att Saddam 
Hussein har visat sig vara beredd att starta krig mot den egna befolkningen. 
Bra att Saddam Husseins terrorregim faller/har fallit och att det irakiska folket befrias/har 
befriats från denna. 
Sverige bör bistå med humanitärt stöd till Irak, för att bygga upp landet efter krigsanfallet. 
Terrorattackerna inne i Irak (efter anfallet våren 2003), och USA:s tortyr av fångar i Irak, är 
förkastliga. 

Mänskliga 
rättigheter 

Viktigt med mänskliga rättigheter i Mellanöstern.  
Det finns en konflikt i folkrätten mellan värnande av statssuveräniteten och värnande av 
mänskliga rättigheter, och denna konflikt måste lyftas fram. 
En av orsakerna till att kriget bröt ut är Saddam Husseins förakt för mänskliga rättigheter. 

Inre säkerhet/ 
trygghet 

Viktigt att Sverige bidrar till att bygga upp ett Irak, som kan ge sin befolkning säkerhet. 

Staters inre politiska, ekonomiska och religiösa system, samhällsmodell, etc 

Demokrati Då demokrati saknas kan politiska ledare plåga och döda den egna befolkningen, och Saddam 
Husseins agerande mot den egna befolkningen är ett exempel på detta. 
Viktigt med demokratisering av Irak (och hela Mellanöstern), och Sverige bör vara med och 
bidra till denna demokratiseringsprocess. 
En av orsakerna till att kriget mot Irak bröt ut var Saddam Husseins förakt för demokrati. 

Internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Nationellt 
oberoende 

Viktigt att Sverige bidrar till att bygga upp ett självständigt Irak 

Solidaritet Sverige skall vara med att, i solidaritet med det irakiska folket, bygga upp det framtida Irak. 

 
Jämförs sammanställningarna i Vietnam- och Irakfrågan med varandra, för att 
man skall kunna se förändring över tid, kan följande konstateras. Studeras de 
mål som handlar om hur förhållanden mellan människor bör vara förekom 
målen om humanitet och mänskliga rättigheter i båda utrikesfrågorna. Rätt-
visemålet förekom dock endast i Vietnamfrågan, medan målet om inre säker-
het/trygghet i staten endast uttrycktes i Irakfrågan. Beträffande ideologiska 
mål som handlar om statens inre organisering rörde sig detta om ett mål – 
främjande av demokrati – och det förekom i båda utrikesfrågorna. När det 
gäller ideologiska mål som relaterar till det internationella systemet uttrycktes 
målet om internationellt oberoende i båda utrikesfrågorna, medan solidaritets-
målet endast förekom i Irakfrågan. 

•
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Fyra ideologiska mål – humanitet, mänskliga rättigheter, demokrati och natio-
nellt oberoende – förekom i både Vietnam- och Irakfrågan. Vilka likheter och 
skillnader framträder över tid om vi granskar de bakomliggande ståndpunk-
terna och argumenten närmare? När det gäller målet om humanitet är en 
grundläggande likhet att man ansåg att Sverige borde ge bistånd till Vietnam 
och Irak, för att lindra det mänskliga lidande. Några olikheter är att i 
Vietnamfrågan låg fokus mer på det lidande som själva kriget orsakade. I 
Irakfrågan var frågan om lidande i hög grad kopplat till de övergrepp som 
regimen i landet (Saddam Husseins regim) gjorde sig skyldig till, och till den 
inre instabilitet som förekom i Irak efter krigsanfallet. Vidare framhöll man 
också att FN borde ingripa, för att stoppa farliga regimer som den Saddam 
Hussein ledde.  

När det gäller målet om mänskliga rättigheter är en likhet över tid att det 
var önskvärt med grundläggande demokratiska rättigheter för Vietnams och 
Iraks folk. I Vietnamfrågan användes däremot inte beteckningen ”mänskliga 
rättigheter”, till skillnad från i Irakfrågan, utan man talade om ”demokratiska 
fri- och rättigheter”. En annan olikhet är också att i Irakfrågan betonades hur 
de mänskliga rättigheterna hade kränkts av den irakiska regimen (d.v.s. 
Saddam Husseins regim), och man lyfte också upp den konflikt som man 
ansåg finnas i internationell rätt mellan statssuveränitet och värnandet av 
mänskliga rättigheter. 

Beträffande målet om demokrati är en likhet över tid att man ville ha 
demokrati och fria val i båda länderna. I Vietnamfrågan förekom däremot en 
kritik mot den svenska regeringen (och särskilt Olof Palme), för att denna i 
den offentliga debatten inte tillräckligt hade betonat vikten av demokratiska 
regimer i Vietnam. Även USA kritiserades för att stödja icke-demokratiska 
regimer i Vietnam. I Irakfrågan framhölls i högre grad det samband som man 
ansåg sig finna mellan förtryck mot den egna befolkningen och avsaknaden 
av demokrati. 

Slutligen, när det gäller målet om nationellt oberoende finns det inga 
större olikheter över tid. Det finns en gemensam nämnare i båda utrikesfrå-
gorna om att Vietnams och Iraks folk borde ha rätt att självständigt bestämma 
över sina länders framtid. Sedan ingick förstås kravet på nationellt oberoende 
i ett annat världspolitiskt sammanhang i Vietnamkonflikten med den pågåen-
de avkoloniseringsprocessen i tredje världen. Men detta är inget som har 
medfört att målet om nationellt oberoende kopplades till helt andra stånd-
punkter/argument i Vietnamfrågan jämfört med i Irakfrågan. 

6.4.2 Beskrivning av de ideologiska målens förekomst 
Resultaten baseras på de två kriterier på målens förekomst – målens utrymme 
och frekvens – som tidigare har angetts i metodkapitlet. Först görs en 
sammanfattning av resultaten i tabellform utifrån dessa två kriterier, och 
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avslutningsvis ges ett sammanfattande svar som bygger på en övergripande 
bedömning av båda kriterierna. 

Målens utrymme 
Några markanta utrymmesskillnader mellan olika utrikespolitiska mål har inte 
observerats i materialet för folkpartiet – vare sig i Vietnamfrågan eller i Irak-
frågan. 

Målens frekvens 
En sammanställning av de olika målens frekvens i materialet visas i de två 
tabellerna 6.3 och 6.4 nedan.650 Om vi börjar med Vietnamfrågan får vi föl-
jande sammanställning: 

 

                                                        
650 Som framgått tidigare menas med frekvens mer exakt relativ frekvens, d.v.s. de olika mål-
typernas frekvens i förhållande till varandra. 
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Tabell 6.3:  Frekvens av utrikespolitiska mål hos folkpartiet i Vietnamfrågan. 

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål Σ 

Period: 1965–1966     

Demokrati: 4 
Humanitet: 6  
Nationellt oberoende: 1 

Kriget kan spridas: 1  Strategiskt 
agerande: 1 

 

Summa: 11 Summa: 1 Summa: 0 Summa: 1 13 

Period: 1968     

Humanitet: 5  
Demokrati: 6  
Nationellt oberoende: 2 

Risk för världskrig: 2 
Neutralitetspolitik: 1 

 Måttfullhet: 3  

Summa: 13 Summa: 3 Summa: 0 Summa: 3 19 

Period: 1972–1973     

Mänskliga rättigheter: 1  
Demokrati: 5  
Nationellt oberoende: 5 
Frihet: 1  
Rättvisa: 1  
Humanitet: 7 

 Sv. ekon. välfärd 
värnas: 1  
 

Nationell  
sammanhållning: 1 
Måttfullhet: 1  
Opin. stöd: 1 

 

Summa: 20 Summa: 0 Summa: 1 Summa: 3 24 

Kongressm. 1965–1974     

Humanitet: 2  
Demokrati: 1  
Nationellt oberoende: 1 

    

Summa: 4 Summa: 0 Summa: 0 Summa: 0 4 

Totalsumma     

48 4 1 7 60 

Måltypernas relativa frekvens    

80% 7% 2% 11% 100% 

Anm.: Måltypernas relativa frekvens har beräknats genom att totalsumman för varje måltyp har 
dividerats med det totala antalet mål för hela Vietnamfrågan (d.v.s. 60). 

Av tabellen framgår att för Vietnamfrågan som helhet har de ideologiska 
målen varit mer frekventa än alla andra mål i materialet. Av alla mål utgjor-
des 80% av ideologiska mål, medan andelen endast var 7% för säkerhets-
målen, 2% för de ekonomiska målen och 11% för de s.k. övriga målen. Det 
kan för övrigt noteras att de övriga målen var ungefär lika frekventa som 
säkerhetsmålen. 

Går vi sedan över till Irakfrågan visar en sammanställning över målens 
frekvens följande: 
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Tabell 6.4: Frekvens av utrikespolitiska mål hos folkpartiet i Irakfrågan.  

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål Σ 

Period: 2002–2003     

Demokrati: 3  
Mänskliga rättigheter: 2  
Nationellt oberoende: 1  
Humanitet: 6 

Intern. rättsordning/FN: 1 
Massförstörelsevapen 
hotar int. säkerhet: 1 
Främja fredlig utv. i 
Mellanöstern: 1 

   

Summa: 12 Summa: 3 Summa: 0 Summa: 0 15 

Period: 2003–2004     

Mänskliga rättigheter: 3  
Solidaritet: 1  
Demokrati: 5  
Nationellt oberoende: 3  
Inre säkerhet/trygghet: 1 
Humanitet: 8 

Intern. rättsordning/FN: 1 
Massförstörelsevapen 
hotar int. säkerhet: 1 

 Tydlighet/  
konsekvens: 1 

 

Summa: 21 Summa: 2 Summa: 0 Summa:1 24 

Kongressm. 2002–2004     

Inga mål observerade     

Totalsumma     

33 5 0 1 39 

Måltypernas relativa frekvens    

85% 13% 0% 2% 100% 

Anm.: Måltypernas relativa frekvens har beräknats genom att totalsumman för varje måltyp har 
dividerats med det totala antalet mål för hela Irakfrågan (d.v.s. 39). 

Sammanställningen i tabellen visar att i Irakfrågan som helhet var de ideolo-
giska målen mer förekommande än resterande mål. Av alla förekommande 
mål i materialet utgjordes 85% av ideologiska mål, medan andelen säkerhets-
mål endast var 13% och andelen s.k. övriga mål 2%. De ekonomiska målen 
uteblev helt. 

Sammanfattande svar 
Då det inte har funnits några observationer i materialet på att vissa mål har 
förekommit oftare än andra kommer det sammanfattande svaret endast att 
baseras på frekvenskriteriet. En första slutsats är att i både Vietnam- och 
Irakfrågan var de ideologiska målen dominerande i utrikesdebatten. Av alla 
observerade utrikespolitiska mål i Vietnamfrågan utgjordes 80% av ideologis-
ka mål, och i Irakfrågan var motsvarande andel 85%. Om vi jämför de två 
utrikesfrågorna över tiden ser vi också att skillnaden beträffande de ideolo-
giska målens andel av de totala målen i princip är obefintlig. Skillnaden över 

•
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tid är, enligt min mening, så liten att en andra slutsats också måste bli att de 
ideologiska målens förekomst har varit oförändrad över tid. 

6.4.3 Att förklara de ideologiska målens innehåll och förekomst 
Den förklarande analysen är, liksom i de föregående partikapitlen, uppdelad i 
två delar. Först kommer den resonerande orsaksanalysen, där jag diskuterar 
vilka tänkbara orsaker som kan överensstämma med de empiriska resultaten. 
Därefter följer den hypotesprövande orsaksanalysen, där jag undersöker om 
de förväntade utfallen av de ideologiska målen överensstämmer med de 
resultat som har erhållits.  

Resonerande orsaksanalys 
Först diskuterar jag tänkbara orsaker till de ideologiska målens innehåll, och 
därefter tänkbara orsaker till deras förekomst i Vietnam- och Irakfrågan. När 
det gäller de ideologiska målens innehåll inriktar jag mig på varför vissa 
ideologiska mål har varit de samma i båda utrikesfrågorna, varför vissa har 
tillkommit i Irakfrågan och varför vissa har fallit bort. 

Fyra ideologiska mål var de samma i både Vietnam- och Irakfrågan: 
främjandet av demokrati, humanitet, staters rätt till nationellt oberoende och 
mänskliga rättigheter. När det gäller det sistnämnda målets förekomst var det 
mycket lågfrekvent i Vietnamfrågan, men desto mer vanligt förekommande i 
Irakfrågan.  

En gemensam förklaring till dessa fyra måls förekomst i Vietnam- och 
Irakfrågan skulle kunna vara utrikesfrågornas karaktär. Denna förklaring an-
knyter till liberalismens, och bl.a. Kjell Goldmanns, tes om att de utrikespoli-
tiska målen är sakfrågeberoende. Det skulle handla om att i både Vietnam och 
Irak har det varit uppenbart att demokratiska styrelseskick har lyst med sin 
frånvaro. Varken regimerna i Syd- och Nordvietnam var demokratiska, och i 
Irak styrde Saddam Hussein som diktator. I båda utrikesfrågorna har det ock-
så förts krig som har orsakat död och lidande för många civila människor, och 
i Irak bedrev också Saddam Husseins ett förtryck mot den egna befolkningen. 
Vidare var Vietnamkonflikten en del av en större avkoloniseringsprocess i 
världen med allt fler nationer som ville frigöra sig och bli nationellt själv-
ständiga, och efter att USA hade avsatt Saddam Hussein våren 2003 uppstod 
frågan om hur Iraks folk själva skulle ta över landets styre. Frågan om mänsk-
liga rättigheter i Irak torde också hänga samman med detta att Iraks medbor-
gare hade förtryckts av Saddam Hussein, och att det ansågs viktigt att stå upp 
för deras rätt till liv. 

När det gäller ideologiska mål som försvann i Irakfrågan är dessa frihet 
och rättvisa, och när det gäller ideologiska mål som tillkom solidaritet och 
inre säkerhet/trygghet. Nu förekom dessa fyra mål endast en gång vardera i 
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Vietnam- eller Irakfrågan, varför bortfallet och tillkomsten av dem inte skall 
övertolkas. Jag kommer därför inte att försöka förklara förändringarna av 
dessa måls förekomst. 

Det konstaterades tidigare att de ideologiska målen hade en stark genom-
slagskraft i materialet i både Vietnamfrågan och Irakfrågan. Av alla observe-
rade utrikespolitiska mål i Vietnamfrågan utgjordes 80% av ideologiska mål, 
och i Irakfrågan var motsvarande andel 85%. Vilka möjliga förklaringar kan 
det finnas till detta resultat?  

Om vi börjar med Vietnamfrågan var det två ideologiska mål som var 
högfrekventa, demokrati och humanitet. Även målet om staters rätt till natio-
nellt oberoende förekom klart oftare än andra ideologiska mål. I likhet med 
vänsterpartiet och socialdemokraterna vill jag även beträffande folkpartiet 
framlägga förklaringen om Vietnamfrågans speciella karaktär, när det gäller 
att förklara förekomsten av målen humanitet och staters rätt till nationellt 
oberoende. Vietnamkonflikten innebar ett stort mänskligt lidande för ett stort 
antal människor i Vietnam. När det började komma allt fler uppgifter om det 
lidande som krigföringen utsatte många människor för kan det ha bidragit till 
att många människor inom folkpartiet kände sympati för de lidande män-
niskorna i Vietnam. En ytterligare faktor som kan ha bidragit till detta är att 
Vietnamkriget också var den första större världskonflikt som skildrades i TV i 
Sverige, vilket kan ha gjort att krigets grymheter blev mer påtagligare än 
tidigare. 

Vidare var Vietnamkonflikten en del av den avkoloniseringsprocess i 
världen, som hade tagit fart med ny styrka efter andra världskriget. Allt fler 
länder i t.ex. Afrika och Asien ville frigöra sig från sina europeiska kolonial-
makter, och det vietnamesiska folkets kamp för nationellt oberoende kan 
sägas ha varit en del av denna större process. Denna avkoloniseringsprocess 
understöddes också av den internationella normförändring som hade ägt rum 
efter det andra världskriget, där det inte längre ansågs legitimt av europeiska 
länder att inneha kolonier i andra delar av världen.651 Det är därför sannolikt 
att många inom folkpartiet delade dessa normer, och därför ansåg att det var 
positivt att länderna i tredje världen (inklusive Vietnam) lösgjorde sig från 
sina tidigare koloniala bindningar och att de hade rätt till nationell oberoende. 

När det gäller den höga förekomsten av målet om demokrati tror jag även 
där att det kan förklaras med Vietnamfrågans speciella karaktär. Både Syd- 
och Nordvietnam styrdes vid tiden för Vietnamkriget av icke-demokratiska 
regimer. I Nordvietnam hade Ho Chi Minh konsoliderat makten med hårda 
metoder, och några spår av demokrati i ordets vedertagna mening fanns inte. 
Nationalförsamlingen var egentligen ett bihang till den beslutsprocess som 
sköttes av Arbetarpartiet, med den verkliga makten starkt koncentrerad till 
partieliten. Sydvietnam styrdes sedan mitten av 1950-talet av Ngo Dinh 
 

                                                        
651 Jackson 1993, s. 119–125 och 129–130; Betts 1998, s. 38–45. 
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Diem, och var också i praktiken en diktatur. Diem mördades 1963, men ersat-
tes av andra militärjuntor. 1967 hölls visserligen presidentval i Sydvietnam 
där Ngyen Van Thieu vann, och en ny konstitution antogs med stark ameri-
kansk prägel. Valet var dock i praktiken riggat och därför inte någon över-
tygande uppvisning i demokrati. Thieuregimens styre präglades också de 
följande åren av korruption och av att konstitutionen åsidosattes.652 Dessa 
förhållanden skulle ha kunnat utgöra en önskan hos många folkpartister att 
demokrati borde införas i Vietnam.  

Men jag tror också att det utöver detta kan finnas en viss partiideologisk 
förklaring när det gäller målet om demokrati. Denna förklaring anknyter till 
den förklaring i partilitteraturen som framhåller att partier har mål om pro-
gramförverkligande, och att deras ståndpunkter därför kan påverkas av t.ex. 
partiideologin. Folkpartiet har liberalismen som sin grundideologi, och är 
därför ett parti som mer eller mindre tar avstånd från samhällsmodeller som 
bygger på socialism, och i synnerhet på varianter inom socialismen som är 
icke-demokratiska.653 I Nordvietnam var det förhärskade statsstyret under 
Vietnamkriget kommunistiskt och icke-demokratiskt. Det torde därför inte 
vara ett orimligt antagande att många folkpartister tog avstånd från den 
auktoritära regimen i Nordvietnam utifrån mer ideologiskt grundade över-
väganden. Det är möjligt att detta också gällde för Sydvietnam, men min 
poäng är att det utifrån den folkpartistiska partiideologin går att argumentera 
för detta åtminstone när det gäller Nordvietnam. 

När det gäller Irakfrågan var det i synnerhet det ideologiska målet om 
humanitet som var högfrekvent. Målen om demokrati, mänskliga rättigheter 
och staters rätt till nationellt oberoende förekom också ett antal gånger. Jag 
fokuserar dock på att förklara humanitetsmålet, eftersom det var det mest 
frekventa. Det är enligt min mening rimligt att anta att Irakfrågans karaktär 
gynnade förekomsten av detta mål. Irakkonflikten handlade om att USA gick 
in med stora militära resurser i landet, och sedan också har kvarlämnat stora 
militära styrkor för att skapa inre säkerhet och stabilitet liksom för att 
fortsätta kampen mot Al-Quaida och internationell terrorism i landet. I 
synnerhet de efterföljande oroligheterna i landet har lett till att många civila 
har sårats och dödats. Dessutom hade Saddam Husseins regim orsakat många 
människors död och lidande i Irak.  

 

                                                        
652 Hägerdal 2005, s. 234–239, 243, 251, 262 och 297. 
653 Bäck och Möller 2003, s. 68–71. Att partiet utgår från liberalismen framgår explicit på flera 
ställen i inledningsavsnitten i 1962 och 1972 års partiprogram (Folkpartiet 1962, s. 3–7; Folk-
partiet 1972a, s. 7 och 9–10). I 1962 års partiprogram görs även uttryckliga ställningstaganden 
mot socialismen (Folkpartiet 1962, s. 5). 
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Hypotesprövande orsaksanalys 
Den hypotesprövande analysen avser förekomsten av ideologiska mål över 
tid. I teorikapitlet angavs att det förväntade utfallet hos oppositionspartier är 
en ökning av de ideologiska målens förekomst över tid. Då folkpartiet har 
varit ett oppositionsparti är det detta utfall vi bör förvänta oss. Detta för-
väntade utfall bygger på att i hypotesen om polaritet (H1) förväntas en ökning 
över tid hos alla partier, och att i hypotesen om GUSP (H2) förväntas ingen 
påverkan på oppositionspartier. Tillsammans innebär H1 och H2 att vi bör 
vänta oss en ökning över tid hos oppositionspartierna. Jag återger den figur 
som åskådliggjorde detta i teorikapitlet:  

Figur 6.1:  Förväntade utfall av de ideologiska målens förekomst hos partierna 
över tid. 

 Regeringsparti Oppositionsparti 

H1: Polaritet Ökning Ökning 

H2: GUSP Minskning Ingen påverkan 

  
 
 

Oförändrat 

 
 
 

Ökning 

 
Vilket empiriskt stöd får då hypoteserna? De resultat som presenterades i 
föregående avsnitt ger inte empiriska belägg för dem. Jämförelsen mellan 
Vietnamfrågan och Irakfrågan visar att skillnaderna är mycket små när det 
gäller de ideologiska målens förekomst. Av alla utrikespolitiska mål i Viet-
namfrågan utgjorde de ideologiska målen 80%. I Irakfrågan var motsvarande 
andel 85%. Slutsatsen bör därför bli att de ideologiska målens förekomst har 
varit oförändrad över tid för folkpartiet. 

Resultaten tyder därför på att de bakomliggande förklaringarna till H1 
och H2 – förändringar i den internationella politiska strukturen och Sveriges 
deltagande i GUSP – inte tillsammans kan ha orsakat den utveckling av de 
ideologiska målens förekomst som har ägt rum för folkpartiet. I stället är det, 
enligt min mening, rimligare att anta, att det som förklarar de ideologiska 
målens höga och oförändrade förekomst i båda utrikesfrågorna är de för-
klaringar som har framlagts tidigare om utrikesfrågornas speciella karaktär. 
Då dessa har utvecklats ingående tidigare återges de inte igen. 

•
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KAPITEL 7 

Moderata samlingspartiet 

7.1 Inledning 
I kapitel sju redovisar jag empiriska resultat för det fjärde och sista av de 
valda partierna – moderata samlingspartiet.654 För att läsaren lättare skall 
kunna följa de kommande detaljgenomgångarna av partiets ståndpunkter och 
argument ges, liksom i de föregående partikapitlen, först en kort översikt över 
de centrala ståndpunkterna i Vietnam- och Irakkonflikten. I Vietnamfrågan 
framfördes skarp kritik mot den socialdemokratiska regeringens agerande i 
Vietnamfrågan. Man menade inom partiet att regeringens Vietnampolitik var 
vinklad och tendentiös, och att kritiken mot USA:s krigföring i Vietnam 
borde vara mer återhållsam. Det ansågs också att regeringens kritik mot USA 
skadade den svenska neutralitetspolitiken. När det gällde frågan om hur 
Vietnamkonflikten borde lösas framhölls att man stödde FN:s linje om att 
konflikten endast kan lösas genom förhandlingar mellan parterna och genom 
att bombstopp inleds. Det framhölls att det var viktigt med demokrati i hela 
Vietnam, och det ansågs att FNL hade en odemokratisk hållning. Vidare stöd-
de partiet fredsavtalet från januari 1973, och vikten av bistånd till hela Viet-
nam betonades. 

I Irakfrågan menade moderaterna före krigsanfallet i mars 2003 att det var 
önskvärt med en fredlig lösning på Irakkrisen, men om Saddam Hussein inte 
uppfyllde FN:s krav på samarbete med vapeninspektörerna måste FN ha rätt 
att använda militärt våld. Det hävdades också att FN måste vara handlings-
kraftigt och enigt för att sätta press på Hussein, och att bevisbördan ligger på 
honom att visa att Irak inte har massförstörelsevapen. Efter krigsutbrottet 
framhölls att avsättandet av Saddam Hussein trots allt hade inneburit ökad 
 

                                                        
654 Partiet har inte hetat ”moderata samlingspartiet” under hela undersökningsperioden, utan 
1952–1969 var beteckningen ”högerpartiet”. I de fall då resonemangen i texten berör denna 
äldre tidsperiod kommer beteckningen högerpartiet att användas 
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frihet för det irakiska folket, och att en grym diktator hade avsatts. Man beto-
nade konflikten i folkrätten mellan statssuveräniteten och kraven på att främja 
mänskliga rättigheter, och det påpekades att värnande av mänskliga rättig-
heter alltid måste komma i första hand. Folkrätten får aldrig blir ett medel för 
att skydda förtryckare. Vidare hävdades vikten av ett framgångsrikt återupp-
byggnadsarbete i Irak, så att landet blir en fullt utvecklad demokrati. 

7.2 Vietnamfrågan 
7.2.1 Inledningsfas: 1 januari 1965–31 december 1966 
I riksdagens remissdebatt den 2 november 1965 framförs flera stånd-
punkter om Vietnamfrågan från högerpartiets sida. De mål som ståndpunkter-
na ger uttryck för faller in under kategorin övriga mål, och handlar om saklig-
het i utrikespolitiken. Herr Holmberg framför ståndpunkten att den svenska 
Vietnamdebatten har blivit ryckig, onyanserad och tendentiös, och att denna 
tendens även har börjat sprida sig i regeringen i och med statsrådet Olof 
Palmes tal på Broderskapsrörelsens kongress i Gävle den 30 juli 1965.655  

Mål om saklighet i utrikespolitiken uttrycks också av herr Bohman. 
Bohman kritiserar Palmes Gävletal i två anföranden, där Bohmans position är 
att Palmes anförande kom att uppfattas som vinklat och att det inte gav 
rättvisa åt den komplexa Vietnamkonflikten. Bohman menar i ett inlägg: ”När 
herr Palme höll sitt anförande i Gävle kom hans inlägg […] att uppfattas som 
ett klart ställningstagande i konflikten. Det kom att uppfattas som om herr 
Palme menade, att kampen i Vietnam uteslutande gällde social och nationellt 
frigörelse och att den inte var ett, även för oss väsentligt led i ett betydligt 
större sammanhang.”656 Ståndpunkten att konflikten bör sättas in i sitt rätta 
sammanhang återkommer i ett senare inlägg.657 Vidare menar Bohman också 
i två av sina anföranden att det pågår en målmedveten kampanj i Vietnam-
frågan i den allmänna debatten, och att den svenska regeringen därför har ett 
ansvar för att sätta in Vietnamkonflikten i dess komplexa och rätta samman-
hang.658 

I riksdagens remissdebatt den 20 januari 1966 berörs Vietnamkonflik-
ten av herr Åkerlund i ett anförande. Åkerlund framför ståndpunkten att det 
 

                                                        
655 Prot. 1965:33, Första Kammaren, s. 4. När det gäller benämningarna på dem som deltar i 
riksdagsdebatterna har jag följt originalbenämningarna i källmaterialet. Det innebär att i Viet-
namfrågan skrivs ”herr” eller ”fru” följt av efternamn första gången en riksdagsledamot anges, 
och i Irakfrågan för- och efternamn första gången en riksdagsledamot anges. Det kan noteras att 
”herr Holmberg” är partiledaren Yngve Holmberg och ”herr Bohman” partiledaren Gösta 
Bohman. 
656 Prot. 1965:33, Andra Kammaren, s. 117. 
657 Ibid., s. 118. 
658 Ibid., s. 73 (ena anförandet) och 76 (andra anförandet). 
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inte är önskvärt med ett tillbakadragande av amerikanska trupper, eftersom 
det finns risk för en upptrappning av den pågående raskonflikten i Vietnam 
mellan gula och vita och en upprepning av händelserna vid Nordvietnams 
bildande när de franska trupperna drogs bort. Ett tillbakadragande av de ame-
rikanska trupperna skulle därför medföra ökade risker för världsfreden.659 
Åkerlund ger således uttryck för ett ideologiskt mål om värnande av humani-
tet, eftersom han vill förhindra ett fortsatt lidande för folket i Vietnam.660 
Vidare ger Åkerlunds ståndpunkt också uttryck för säkerhetsmålet om att 
världsfreden hotas. 

I riksdagens utrikesdebatt den 23 mars 1966 kommer herrarna Holm-
berg och Bohman in på Vietnamfrågan i var sitt anförande. Holmberg framför 
ställningstagandet att Sverige bör medverka aktivt i den internationella opi-
nion som anser att en lösning av Vietnamfrågan endast kan åstadkommas om 
förhandlingar mellan parterna inleds. Han betonar emellertid samtidigt, att om 
denna opinionsbildning skall lyckas bör regeringen inta en mer moderat håll-
ning i sina Vietnamuttalanden.661 Holmberg ger således uttryck för det övriga 
målet om måttfullhet i utrikespolitiken. 

Bohman gör också en värderande beskrivning av den rådande Vietnam-
debatten i Sverige där han gläds åt att ”[…] debatten här hemma nu har blivit 
något mera sansad än den var i höstas”.662 Den implicita ståndpunkten är 
alltså att debatten bör föras på ett sansat sätt. Problemet är dock att det inte 
framgår om Bohman med ”debatt” avser den debatt som statsråd och riks-
dagspartier har fört, eller om han avser den mer allmänna Vietnamdebatten i 
landet som även inkluderar debattörer utanför partierna. Av detta skäl har 
ståndpunkten inte målklassificerats. 

7.2.2 Mellanfas: 21 februari 1968–31 augusti 1968  
Den 22 februari 1968, dagen efter statsrådet Olof Palmes deltagande i 
demonstrationen på Sergels Torg, ställer herr Turesson en fråga till stats-
minister Tage Erlander angående statsrådsledamöters deltagande i vissa 
offentliga demonstrationer.663 I samband med statsministerns svar den 29 feb-
ruari följer några replikväxlingar mellan Turesson och statsministern, där 
Turessons ståndpunkter ger uttryck för mål som hör till kategorin övriga mål.  

Ett övrigt mål är att utrikespolitiken bör framföras av utrikesministern. 
Turesson framför i en replik ståndpunkten att det är utrikesministern själv 
 

                                                        
659 Prot. 1966:3, Första Kammaren, s. 22–23. 
660 Tolkningen är möjligtvis något osäker, men jag bedömer det som att Åkerlund anser att en 
upptrappning av ”raskonflikten” skulle medföra ett ökat lidande för människorna i Vietnam. 
661 Prot. 1966:3, Första Kammaren, s. 22–23. 
662 Prot. 1966:12, Andra Kammaren, s. 52. 
663 Prot. 1968:8, Andra Kammaren, s. 40. 
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som bör framföra regeringens synpunkter i utrikespolitiska frågor, eftersom 
dennes ställning har en viss auktoritet och han/hon kan också luta sig tillbaka 
på den enighet som finns i riksdagen om den svenska neutralitetspolitiken. 
Följaktligen är Turesson också kritisk till att allmänheten och omvärlden lätt 
kunde få uppfattningen att Palme företrädde demonstranternas åsikter.664  

Ett annat övrigt mål handlar om att regeringen bör uppvisa enighet i 
utrikespolitiken. Turesson framför nämligen också ståndpunkten att det är 
viktigt att regeringen fortsätter att uppvisa enighet i den svenska neutralitets-
politiken: ”Jag tror också det är viktigt att allmänheten får klart för sig att 
regeringen talar med en tunga och att man inte ute i landet bibringas den 
uppfattningen att det inom regeringen finns företrädare för olika nyanser i 
tillämpningen av den svenska neutralitetspolitiken.”665 Ståndpunkten om vik-
ten av enighet återkommer också i en annan replik av Turesson i replikväx-
lingen.666 

Högerpartiet återupprepar den 9 mars 1968 i Kvällsposten sin kritik mot 
Palmes deltagande i demonstrationen den 21 februari. Herr Holmberg menar 
att Palmes agerande har skadat trovärdigheten för den svenska neutralitets-
politiken: ”Att Olof Palme uppträdde tillsammans med den nordvietname-
siske Moskvaambassadören har självfallet skapat förvåning och gett intryck 
av att regeringen vill förändra vår traditionella neutralitetspolitik.”667 Den 
underförstådda ståndpunkten i beskrivningen av Palmes agerande är att detta 
är klandervärt, eftersom tilltron till Sveriges traditionella neutralitetspolitik 
kan rubbas. Bohman ger således uttryck för ett säkerhetsmål utifrån uppfatt-
ningen att neutralitetspolitik är ett viktigt medel för den nationella säkerheten. 

Den 21 mars 1968 äger riksdagens utrikes- och handelspolitiska debatt 
rum, vilken från högerpartiets sida i hög grad präglas av kritik mot statsrådets 
Olof Palmes deltagande i demonstrationen den 21 februari med Nordvietnams 
Moskvaambassadör. Skarp kritik framförs mot såväl formen för Palmes fram-
trädande som innehållet i hans tal under demonstrationen.  

Beträffande ideologiska mål förekommer mål om främjande av demo-
krati. Herr Holmberg framför ståndpunkten att det var fel av Palme att ställa 
sig bakom FNL:s politiska program, eftersom det ”[…] i flera delar har en 
antidemokratisk linje […]”.668 Holmberg framför också i ett av sina anföran-
den uppfattningen att det är anmärkningsvärt att regeringen stödjer ett pro-
gram som har en antidemokratisk linje: ”Vi har inte fått klart för oss, varför 

 

                                                        
664 Prot. 1968:9, Andra Kammaren, s. 108. 
665 Ibid., s. 108. 
666 Ibid., s. 109. 
667 Larsson 1968, s. 6. 
668 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 92. 
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regeringen har accepterat ett politiskt program från FNL, som i många 
stycken är klart stridande mot demokratin.”669  

Fler mål om demokrati framkommer i utrikesdebatten. Herr Turesson 
framför i ett anförande ståndpunkten att högerpartiet stödjer FN:s linje om 
fria val i Vietnam.670 I ett inlägg av herr Bohman hävdas att FNL:s program 
vänder sig emot alla demokratiska länder, som i försvaret av demokratin har 
ingått allianser med USA.671 Den underförstådda ståndpunkten hos Bohman 
är således att FNL:s program är dåligt, eftersom det inte står upp för demo-
kratin.  

Ett annat ideologiskt mål är värnande av fred. Detta framkommer i ett 
inlägg av herr Åkerlund, som framför ståndpunkten att ”[a]v uppenbara skäl 
är fred för det olyckliga vietnamesiska folket mer än önskvärd.”672 Ett tredje 
ideologiskt mål är främjande av humanitet, vilket kan skönjas i ett inlägg av 
Bohman när han menar att det socialdemokratiska partiet försöker ta monopol 
på ”[…] den indignation som vi alla känner över de lidanden som det viet-
namesiska folket i dag utsätts för”.673 Den implicita ståndpunkten är att 
folkets lidande är något negativt och att det bör bekämpas. Ett fjärde ideolo-
giskt mål är värnandet av frihet, vilket återfinns som en annan ståndpunkt hos 
Åkerlund om att en fred i Vietnam måste vara ”[…] en fred i frihet”, så att 
inte folket i Nordvietnam får leva i ofrihet och det uppstår en slags ”järnridå” 
mellan ett folk i frihet i Sydvietnam och ett folk i ofrihet i Nordvietnam.674  

När det gäller säkerhetsmål framkommer dessa utifrån att talarna värnar 
neutralitetspolitik som en viktig strategi för nationell säkerhet. I flera av in-
läggen anförs ståndpunkten att Palmes deltagande i demonstrationen den 21 
februari bör kritiseras, eftersom tilltron till den svenska neutralitetspolitiken 
har skadats i utlandet. Denna ståndpunkt framförs av herr Holmberg i tre 
anföranden675, av herr Jacobsson i ett anförande676 och av herr Bohman i ett 
anförande677. Kanske skarpast i sin kritik är Holmberg i ett av sina anföran-
den, där han menar att Palme bör avgå som en konsekvens av den rubbade 
trovärdigheten till Sveriges neutralitetspolitik: ”Herr Palmes uppseende-
väckande framträdande och uttalanden har lett till att tilltron till Sveriges 

 

                                                        
669 Ibid., s. 106. 
670 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 110. 
671 Ibid., s. 47. 
672 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 113. Målet om fred har klassificerats som ett ideologiskt 
mål, eftersom det enligt min tolkning syftar till att minska lidandet för befolkningen. 
673 Ibid., s. 42. 
674 Ibid., s. 113. ”Frihet” åsyftar här alltså frihet från förtryck från regimen i staten. 
675 Ibid., s. 35 (ena anförandet), 52 (andra anförandet) och 56–57 (tredje anförandet). 
676 Ibid., s. 106. 
677 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 46. 
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strikta neutralitetspolitik rubbats, inte minst i våra nordiska grannländer, och 
det motiverar kravet på att Olof Palme borde lämna regeringen.”678 

Säkerhetsmålet om neutralitetspolitiken som ett viktigt medel för natio-
nell säkerhet framkommer också i andra argument bakom kritiken mot Palme. 
Herr Holmberg framför i två anföranden ståndpunkten att Palmes agerande i 
samband med demonstrationen är klandervärt, eftersom den svenska regering-
en inte ensidigt får ta ställning för den ena parten i en konflikt om regeringens 
neutralitetspolitik skall framstå som trovärdig. Holmberg menar att Palme tog 
ställning för FNL och Nordvietnam, och tog ställning mot USA, då han gick i 
demonstrationståget och höll sitt tal.679  

Ett annat argument för ståndpunkten att Palme och regeringen har handlat 
fel är att neutralitetspolitiken fordrar att utrikespolitiska ställningstaganden 
bör vara balanserade och måttfulla. Detta argument framförs av herr Bohman 
vid två tillfällen i ett anförande680, och vid ett tillfälle i två andra anföranden 
vardera681. Dessutom framförs argumentet av herr Turesson i ett anförande.682 
Dessa kritiska ståndpunkter mot Palme och regeringen ger därför uttryck för 
säkerhetsmålet om neutralitetspolitik som en säkerhetsstrategi och det övriga 
målet om måttfullhet i utrikespolitiken. 

En rad andra övriga mål förekommer i utrikesdebatten från högerpartiets 
företrädare. Ett sådant mål är att utrikespolitiken bör inte användas i inrikes-
politiska/partitaktiska syften, vilket framhålls av Holmberg vid två tillfällen i 
ett anförande683 och av herr Bohman i ett anförande684. Detta mål illustreras 
väl av vad Bohman framhåller i sitt inlägg: 

”Den svenska utrikespolitiken får inte vara partipolitiskt betingad. [---] 
Man spelar ett högt spel, om man offrar Sveriges internationella anseende 
för kortsiktiga, valtaktiska inrikespolitiska spekulationer, och det menar jag 
att regeringen har gjort.”685 

Ett andra övrigt mål som kan urskiljas är att regeringen bör hålla sig till de 
konventionella diplomatiska sederna. Herr Bohman framför nämligen stånd-
punkten att det var fel av Palme att solidarisera sig med en demonstration, 
som var riktad mot ett vänskapligt land (USA) och där det förekom 

 

                                                        
678 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 35. Detta är alltså ingen ny ståndpunkt, utan den tillhör 
de tre som nämndes tidigare. 
679 Ibid., s. 33 (ena anförandet) och 106 (andra anförandet). 
680 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 43 (ena tillfället) och 45–46 (andra tillfället). 
681 Ibid., s. 59–60 (ena anförandet) och 63 (andra anförandet). 
682 Ibid., s. 109–110. 
683 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 28 (ena tillfället) och 32 (andra tillfället). 
684 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 41. 
685 Ibid., s. 41. 
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kränkande banderoller m.m. Argumentet är att detta strider mot vedertagen 
diplomatisk praxis för hur länder umgås med varandra.686 

Ett tredje övrigt mål slutligen handlar om effektivitet och går ut på att 
utrikespolitiskt agerande bör utformas på ett optimalt sätt. Detta mål uttrycks 
av herr Bohman i ett anförande, där han framför ståndpunkten att ”[o]m man 
vill rikta en vädjan till Förenta staterna och till de krigförande parterna i Viet-
nam, som skulle kunna leda till att opinionen påverkades och förhandlingar i 
realiteten kom till stånd, skall man inte klä denna vädjan i de ord som man 
valde i det sammanhang jag nu tänker på”, varefter han också framhåller det 
olämpliga i att Palme gick vid sidan av ambassadören från Nordvietnam och 
använde förolämpande uttryckssätt.687 Bohman menar alltså i detta fall att om 
regeringen effektivast vill påverka USA:s utrikespolitik är det kontraproduk-
tivt om denna vädjan till förändring framförs på ett förolämpande sätt. 

Utöver ovanstående målklassificeringar finns det avslutningsvis några 
ståndpunkter som inte har gått att målbestämma. En sådan ståndpunkt fram-
förs av herr Holmberg, som framhåller att ”[v]i är alla överens om att bomb-
ningarna av Nordvietnam måste upphöra, vi vill att konflikten i Vietnam skall 
lösas på fredlig väg genom förhandlingar där FNL är med.”688 En annan 
ståndpunkt, som framförs av herr Bohman i ett anförande, är att högerpartiet 
stödjer den Vietnampolitik som förespråkas av FN:s generalsekreterare.689 En 
liknande ståndpunkt framförs också av herr Turesson i ett anförande, där han 
framhåller att partiet stödjer FN:s linje om bombstopp och erkännande av 
FNL som förhandlingspart.690 

7.2.3 Slutfas: 1 juli 1972–30 juni 1973  
I den allmänpolitiska debatten den 8 november 1972 framhålls ett ideolo-
giskt mål om värnande av humanitet av herr Werner. Han anför ståndpunkten 
att den svenska regeringen borde öka det humanitära biståndet till Sydviet-
nam, eftersom det finns ett stort antal flyktingar och krigsoffer där som lider 
svårt av kriget. Han framhåller bl.a.: ”Jag har rest från läger till läger, och de 
erbjuder den vanliga fruktansvärda anblicken av lidande – av hungriga, tysta 
människor, barn som inte leker, människor utan hopp, detta som man möter i 
de flesta på det sättet i krigsdrabbade länder.”691 

I slutet av december 1972 kommer emellertid alla partiledare för de 
svenska riksdagspartierna överens om ett gemensamt uppror i Vietnam-
 

                                                        
686 Ibid., s. 42–43. 
687 Ibid., s. 75. 
688 Prot. 1968:13, Första Kammaren, s. 33. 
689 Prot. 1968:13, Andra Kammaren, s. 75–76. 
690 Ibid., s. 110. 
691 Ibid., s. 176. 
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konflikten. Uppropet offentliggörs den 29 december och texten med parti-
ledarnas signaturer trycks i pressen, för att allmänheten skall kunna skriva på 
och skicka in till riksdagen. Även partierna och olika organisationer distribue-
rar listorna. I uppropet uppmanas samtliga parter i kriget att skriva under det 
fredsavtal som USA och Nordvietnam i oktober sade sig vara överens om, 
och man vädjar till USA:s regering om ett omedelbart stopp för bombning-
arna i Vietnam. Skälen till varför det är viktigt med fredsavtalet och ett upp-
hörande av bombningarna är att Vietnam måste få ”fred och oberoende”.692 
Ett upphörande av bombningar mot Vietnam och ett mål om fred i landet är i 
sig otillräcklig information för en kategorisering av utrikespolitiska mål. Där-
emot är målet om Vietnams oberoende uttryck för det ideologiska målet om 
staters rätt till nationellt oberoende. 

Herr Adolfsson framlägger den 31 januari 1973 en motion om att det 
statliga svenska biståndet till Vietnam bör användas för humanitär hjälpverk-
samhet och kanaliseras via Svenska och Internationella röda korset. Argu-
mentet för detta är att folket i Vietnam har drabbats mycket hårt av kriget.693 
En nyckelformulering i motionen lyder: ”Mot bakgrund av den enorma 
skadegörelse och allt det mänskliga lidande som drabbat Indokina, främst 
Sydvietnam, är det ytterst angeläget att statlig svensk biståndsverksamhet helt 
inriktas på humanitära insatser.”694 Adolfsson ger således uttryck för ett 
ideologiskt mål om främjande av humanitet. 

I den allmänpolitiska debatten den 31 januari 1973 framhåller herr 
Bohman ideologiska mål och ett säkerhetsmål när han i ett anförande kommer 
in på Vietnamfrågan. Ett ideologiskt mål om värnande av humanitet fram-
kommer när Bohman framför ståndpunkten att det är bra att fredavtalet i Paris 
om vapenstillestånd har tillkommit. Argumentet för detta är att förstörelsen 
och lidandet i Vietnam nu går mot sitt slut: ”Bomber skall inte längre fällas 
över detta sargade land.”695  

I en annan ståndpunkt kommer också målet om humanitet till uttryck, 
men även det ideologiska målet om solidaritet: ”I den internationella solidari-
tetens och humanitetens intresse är det självklart att vi från svensk sida skall 
medverka till återuppbyggnaden av Vietnam.”696 Ett annat ideologiskt mål är 
främjandet av fred. Bohman framför ståndpunkten att ”[f]red och återupp-
byggnad måste helt enkelt i dag framstå som det allt övergripande för det 

 

                                                        
692 Riksdagspartierna 1972, s. 1. 
693 Mot. 1973:624, s. 12–13. 
694 Ibid., s. 12. 
695 Prot. 1973:13, s. 33. 
696 Ibid., s. 34. 
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förödda landets enskilda människor.”697 Freden är alltså viktig av humanitära 
skäl.  

Även ett säkerhetsmål framförs av Bohman utifrån säkerhetsstrategin 
neutralitetspolitik. Han gör nämligen ställningstagandet att meningsyttringar i 
utrikespolitiska frågor inte får medföra att trovärdigheten för den svenska 
neutralitetspolitiken rubbas.698 

I den utrikespolitiska debatten den 21 mars 1973 berörs Vietnamfrågan 
av herr Bohman i tre anföranden, och av herrarna Werner och Turesson i ett 
anförande vardera. Beträffande ideologiska mål värnas humanitet av Bohman 
när han i ett inlägg gör ställningstagandet att det måste åstadkommas en 
långsiktig lösning i Vietnamkonflikten ”[…] för de hårt drabbade folken i 
Indokina”.699 Humanitet värnas också av herr Werner i ett inlägg, där han vid 
två tillfällen framför ståndpunkten att det är viktigt med ett humanitärt bistånd 
även till Sydvietnam och inte bara till Nordvietnam. ”Det är underligt att det 
är obekant för herrarna [från de socialistiska partierna, min anm.] att det finns 
ett enormt behov av humanitär hjälp också i det av Saigon administrerade 
området”, säger Werner i mitten av anförandet.700 Detta avslutas med orden: 
”Varför kan man inte känna något humanitärt engagemang för de stora skaror 
på den andra sidan som också grymt drabbats av kriget? Det behövs bistånd 
både i norr och syd, kanske inte bara materiellt.”701 

Två andra ideologiska mål som förekommer i utrikesdebatten är främjan-
det av nationellt oberoende och demokrati. Herr Werner intar i början av sitt 
anförande ståndpunkten att Sydvietnam har rätt till nationellt oberoende i fria 
och demokratiska val. Ståndpunkten formuleras som en kritik mot bl.a. vissa 
personer från de socialistiska partierna, vilka enligt Werner tycks ta för givet 
att det är ett kommunistiskt maktövertagande som skall ske när Vietnam får 
sitt nationella oberoende.702  

Fler mål om främjande av demokrati förekommer i debatten. Werner 
framför nämligen längre fram i sitt anförande en ståndpunkt om att det är 
beklagligt att Nordvietnam inte är demokratiskt: ”Visst skall vi stödja Nord-
vietnam, men vi skall inte idealisera landet och regimen, inte blunda för att 
det är en kommunistisk totalitär regim, där våld och ofrihet används som poli-
tiska medel.”703 Värnandet av demokratin framförs också av herr Turesson, 
som i sitt inlägg anför ståndpunkten att ”[d]et är tragiskt att den ensidiga 
 

                                                        
697 Ibid., s. 34. Fredsbegreppet har tolkats som uttryck för ett ideologiskt mål, eftersom freden 
anses vara viktig av humanitära skäl. 
698 Ibid., s. 34. 
699 Prot. 1973:48, s. 33. 
700 Prot. 1973:49, s. 121. 
701 Ibid., s. 122. 
702 Ibid., s. 120–121. 
703 Ibid., s. 121–122. 
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kritiken mot den amerikanska Vietnampolitiken delvis också kommit att rik-
tas mot det amerikanska styrelseskicket – den västerländska demokratin.”704 
Den underförstådda ståndpunkten hos Turesson är att demokratin bör värnas i 
världspolitiken. 

Ett säkerhetsmål utifrån uppfattningen att neutralitetspolitik är ett viktigt 
medel för nationell säkerhet förekommer också i herr Bohmans första anfö-
rande. Han menar i detta att den svenska regeringen inte bör redovisa sin ut-
rikespolitiska uppfattning hur som helst, och det är särskilt statsminister Olof 
Palmes fräna kritik mot USA:s krigföring i Vietnam som kritiseras. Bohman 
framhåller att Sverige har valt den neutralitetspolitiska vägen, och att rege-
ringen nu har rubbat tilltron till den svenska neutralitetspolitiken i och med 
dess fräna Vietnamkritik.705 I detta första anförande kan det också noteras att 
detta säkerhetsmål upptar ett betydligt större utrymme än det ideologiska 
målet om främjande av mänskliga rättigheter. 

Förutom ovanstående utrikespolitiska mål förkommer även övriga mål av 
herr Bohman. Han framför i ett anförande ståndpunkten att stater, inklusive 
Sverige, bör hålla sig till de ”[…] diplomatiska umgängesformerna – vanlig 
anständighet och hövlighet – när man umgås och talar om och till andra 
länder”. Bohman menar att det har den svenska regeringen inte gjort i sin 
Vietnamkritik, och att detta blev speciellt tydligt i statsminister Olof Palmes 
radiotal den 23 december 1972. Denna skarpa USA-kritik har, enligt Bohman, 
allvarligt skadat svenska intressen.706 Ståndpunkten tolkas som ett uttryck för 
målet om att regeringar bör hålla sig till de konventionella diplomatiska 
sederna.  

I ett senare anförande i debatten framför Bohman en ståndpunkt om krav 
på måttfullhet: ”Jag menar fortfarande – och vidhåller detta – att lika väl som 
enskilda människor måste iaktta en viss måttfullhet i uppträdandet när det 
gäller att ge uttryck för sina känslor, lika väl och i än mycket högre grad är 
staternas representanter tvungna att i det internationella samarbetet ta hänsyn 
till vanlig hyfs och anständighet.”707 Ståndpunkten tolkas som ett uttryck för 
det övriga målet om måttfullhet i utrikespolitiken. 

7.2.4 Empiri från kongressmaterial:  
1 januari 1965–31 december 1974 

Inga uttalanden i Vietnamfrågan har anträffats i protokoll från de ordinarie 
partistämmorna från åren 1965, 1967, 1969 och 1972. Inte heller har några 
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skrivningar om Vietnamfrågan anträffats i det partiprogram som antogs år 
1969. 

7.3 Irakfrågan 
7.3.1 Upptrappningsfas till kriget: 1 juli 2002–19 mars 2003 
I partiledardebatten den 22 januari 2003 kommer partiledare Bo Lundgren 
in på Irakfrågan i ett av sina anföranden. Lundgren uttrycker ett säkerhetsmål 
utifrån uppfattningen att Iraks massförstörelsevapen hotar internationell 
säkerhet. Han intar positionen att en militär aktion från FN:s sida kan bli 
nödvändig, eftersom ”[r]egimen i Irak utgör ett hot mot hela världen” och inte 
”[…] får ges tillfälle att hota omvärlden med massförstörelsevapen”.708 
Vidare framförs också ståndpunkten att det vore önskvärt om det gick att 
åstadkomma en fredlig lösning av konflikten i Irak i enlighet med FN:s 
säkerhetsrådsresolution tidigare under hösten, och Lundgren menar att om 
denna resolution ”[…] leder till att Iraks förmåga att tillverka och använda 
massförstörelsevapen elimineras, vore det en viktig seger för freden och frihe-
ten […]”.709  

Den 24 januari 2003 anordnas en särskild utrikesdebatt med anledning 
av den aktuella situationen i Irak. Från moderaternas sida tas Irakfrågan upp 
av partiledaren Bo Lundgren i två anföranden. Säkerhetsmålen är mest fram-
trädande, men även ideologiska mål framkommer i debatten.  

Ideologiska mål om främjande av humanitet framkommer i Lundgrens 
första anförande. Han framför där ståndpunkten att det är rimligt, att FN säger 
att det blir allvarliga konsekvenser för Saddam Hussein om han inte uppfyller 
FN:s krav. Argumentet för detta är att det handlar om en ”hänsynslös terror-
regim” som bl.a. har använt gas.710 I det andra anförandet framförs också 
ståndpunkten, att om Hussein vidareutvecklar massförstörelsevapen kan 
hundratusentals människor i Irak komma att drabbas.711 

När säkerhetsmål uttrycks bygger de på uppfattningen att Saddam 
Hussein misstänks ha massförstörelsevapen som hotar internationell säker-
het. I Lundgrens första anförande framkommer ett sådant säkerhetsmål när 
han framför ståndpunkten, att han inte vill ha en regim ”[…] som gör världen 
så otrygg och kanske leder fram till krig som blir värre och mer förödande än 

 

                                                        
708 Ibid., s. 19. 
709 Prot. 2002/03:44, s. 18–19. Exakt hur termerna ”fred” och ”frihet” i denna andra ståndpunkt 
skall tolkas är dock oklart. Oklarheten består i att det inte är klart om fred och frihet anses gynna 
det irakiska folket och därmed är uttryck för ideologiska mål, eller om dessa termer åsyftar att 
den internationella säkerheten skall förbättras och därmed är uttryck för säkerhetsmål. 
710 Prot. 2002/03:46, s. 5. 
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vad som skulle kunna inträffa nu”.712 Ovanstående säkerhetsmål kommer 
också till uttryck i ett annat argument till den tidigare nämnda ståndpunkten, 
som handlar om att det är rimligt att FN säger att de blir allvarliga konsekven-
ser för Irak om landet inte uppfyller FN:s krav.713  

Vidare återfinns ovanstående säkerhetsmål också bakom den kritiska 
ståndpunkten, att vänsterpartiets och miljöpartiets positioner innebär att Sad-
dam Hussein ges möjligheter att slippa förpliktelser och därmed kan fortsätta 
utveckla massförstörelsevapen och kanske till slut kärnvapen.714 I det första 
anförandet framkommer säkerhetsmålet slutligen i ståndpunkten att våld kan 
bli nödvändigt, för att skydda världen mot Husseins massförstörelsevapen.715 
I Lundgrens andra anförande ges uttryck för säkerhetsmålet i ståndpunkten att 
kärnvapen, kemiska stridsmedel och biologiska stridsmedel kan hota världs-
freden.716 

Slutligen framför Lundgren i det andra anförandet en ståndpunkt, som 
inte har gått att målbestämma. Den går ut på att Lundgren står bakom och 
stödjer resolution 1441 i FN, vilken bl.a. säger att det är Irak som skall visa 
att man inte disponerar dessa vapen och att man har vidtagit de åtgärder som 
FN tidigare har krävt.717 

I Göteborgs-Posten den 31 januari 2003 finns en debattartikel införd av 
moderatledaren Bo Lundgren angående den aktuella Irakkrisen.718 Det ges 
uttryck för flera ideologiska mål i artikeln. För det första gör Lundgren en 
värderande beskrivning av Saddam Husseins styre i Irak, där det påpekas att 
Husseins regim har förtryckt, mördat och torterat många människor i landet 
och Lundgren säger om Hussein att ”[s]edan han tog makten 1979 har hans 
terrorregim präglats av öppet förakt för mänskliga rättigheter.” Den implicita 
ståndpunkten är att Husseins agerande är förkastligt, eftersom det har lett till 
stort mänskligt lidande och förakt för mänskliga rättigheter. Ståndpunkten ger 
därför uttryck för målen om värnande av humanitet och mänskliga rättig-
heter. 

För det andra framför Lundgren ståndpunkten att FN måste vara hand-
lingskraftigt, för att bl.a. kunna försvara vissa värden som ”[a]lla människors 
rätt att slippa förtryck.” Denna ståndpunkt ger uttryck för målet om humani-
tet. För det tredje framför Lundgren också ett ideologiskt mål om frihet i 
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artikeln. Detta mål återfinns i ståndpunkten att FN måste vara handlingskraf-
tigt, för att kunna försvara friheten från förtryck.719  

Även säkerhetsmål om att den irakiska regimens massförstörelsevapen 
hotar internationell säkerhet förekommer. Lundgren framhåller i början på 
artikeln ståndpunkten att Irak måste avrustas och ”[…] fråntas möjligheten att 
utgöra ett överhängande hot mot en redan instabil region av Mellanöstern”. 
Han menar också senare, när han beskriver Saddam Husseins regim, att den 
”[…] utgör ett hot mot hela världen” och den ”[…] har under årtionden desta-
biliserat regionen […]”. Säkerhetsmålet om frihet förekommer också i en 
ståndpunkt, där Lundgren anser att om man genom diplomati och påtryck-
ningar kunde se till att Irak inte utgör något hot mot omvärlden ”[…] vore 
detta en lysande framgång för freden och friheten”.720  

Förutom ovanstående ståndpunkter förekommer även några ståndpunkter 
i artikeln, som inte säkert har kunnat målbestämmas. En sådan ståndpunkt hos 
Lundgren är att FN bör demonstrera kraft och beslutsamhet, för att kunna 
uppvisa trovärdighet och legitimitet. En annan ståndpunkt handlar specifikt 
om vad FN bör göra, och går ut på att vapeninspektörernas arbete måste 
utgöra underlaget för FN:s beslut, att Irak måste följa FN:s resolutioner, att 
FN måste vara enigt i beslutet att avväpna Irak så länge det finns frågetecken 
kvar kring Husseins vapenarsenal och att militära åtgärder ytterst måste 
kunna användas mot Irak.  

Den 12 februari 2003 äger den utrikespolitiska debatten rum i riks-
dagen och partiledare Bo Lundgren bidrar med tre anföranden där den på-
gående Irakkrisen tas upp. De utrikespolitiska mål som framförs är främst av 
ideologisk art. Ett ideologiskt mål som framförs är främjande av humanitet. I 
det första anförandet är en central ståndpunkt att FN:s säkerhetsråd måste 
vara enigt och stå fast, så att man kan avrusta Irak fredligt och undvika krig. 
Ett argument för att krig bör undvikas är att det leder till svåra lidanden för 
den irakiska befolkningen, som sedan tidigare redan är förtryckt av den 
irakiska regimen.721  

Målet om humanitet framkommer också i Lundgrens andra anförande. 
Han framför där ståndpunkten, att även om Anna Lindhs beskrivning av den 
irakiska regimen är klar och tydlig finns resonemang hos henne om att det är 
USA som är problemet. Lundgren menar i stället att det är den irakiska 
regimen som är problemet, eftersom den förtrycker människor och använder 

 

                                                        
719 Här betyder ”frihet” alltså frihet från en förtryckande regim. 
720 Termen ”frihet” har här tolkats som att Lundgren åsyftar världens frihet från hoten om mass-
förstörelsevapen, och därmed har frihetsbegreppet tolkats som ett uttryck för ett säkerhetsmål. 
Det är dock oklart hur termen ”fred” skall tolkas: om den avser internationell fred och säkerhet 
(säkerhetsmål) eller det faktum att det irakiska folket slipper krig och lidande om krisen löses 
genom förhandlingar (ideologiskt mål). 
721 Prot. 2002/03:56, s. 8. 
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terror mot befolkningen.722 Han upprepar senare i detta inlägg att krig bör 
undvikas, eftersom det innebär lidande för alla parter.723 Målet om främjande 
av humanitet framkommer också i det tredje anförandet hos Lundgren, där 
han framför den kritiska åsikten mot vänsterpartiet att ”[o]m man utesluter 
möjligheten till militär aktion spelar man diktatorerna, folkförtryckarna, i 
händerna.”724  

Ett annat ideologiskt mål som framförs är politisk öppenhet. Lundgren 
menar nämligen i det första anförandet att ”[s]ituationen i Irak är en ange-
lägenhet för alla som lever i och som tror på ett öppet samhälle.”725  

I det första anförandet kan också ett säkerhetsmål urskiljas om att Iraks 
massförstörelsevapen hotar internationell säkerhet. Lundgren menar att en 
militär aktion alltid skall vara sista utvägen, men att en sådan kan bli nödvän-
dig för att avväpna Hussein och skapa en säkrare värld.726 Ett övrigt mål om 
tydlighet/konsekvens i utrikespolitiken uttrycks också av Lundgren, eftersom 
han framför en ståndpunkt om att den svenska regeringen har saknat en tydlig 
och konsekvent linje i Irakfrågan.727 

Förutom ovanstående målklassificerade ståndpunkter framförs också 
några ståndpunkter, som inte lika lätt har gått att målbestämma. I det andra 
anförandet kritiserar Lundgren vänsterpartiets Lars Ohly för dennes USA-
kritik, där Lundgren menar att det är Saddam Hussein som måste visa att 
regimen uppfyller FN:s krav.728 Miljöpartiets Peter Eriksson får kritik, för att 
han förnekar kopplingen mellan nuvarande FN-resolutionen och det som 
hände i Irak 1991.729 I det tredje anförandet återkommer ståndpunkten att 
problemet i Irak inte är USA, utan Saddam Hussein och hans den regim.730 

Den 19 februari 2003 finns en debattartikel införd av partiledare Bo 
Lundgren i Norrköpings Tidningar.731 Han är kritisk till vänsterns demonst-
rationer mot USA i Irakkonflikten och argumenterar bl.a. för att FN:s säker-
hetsråd måste kunna använda våld mot Iraks regim, för att se till att eventuel-
la massförstörelsevapen försvinner.  

Bland de utrikespolitiska målen uttrycks ideologiska mål om främjande 
av mänskliga rättigheter. Lundgren framför ståndpunkten att målet är enighet 
i FN:s säkerhetsråd, men framhåller att detta inte kan vara ett absolut krav när 
 

                                                        
722 Ibid., s. 30. 
723 Ibid., s. 31. 
724 Ibid., s. 39. 
725 Ibid., s. 8. Målet om ”öppenhet” har i detta fall tolkats som liktydigt med frihet från politiskt 
förtryck. 
726 Ibid., s. 9.  
727 Ibid., s. 30. 
728 Ibid., s. 30. 
729 Ibid., s. 30. 
730 Ibid., s. 39. 
731 Alla uppgifter från debattartikeln är hämtade från följande källa: Lundgren 2003b, s. 2. 
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alla andra möjligheter är uttömda. Argumentet för detta är: ”I konflikten 
mellan att sträva efter fred och att använda de verktyg FN-stadgan innehåller 
för att upprätthålla mänskliga rättigheter måste skyddet av människors liv 
komma i första hand.” Vidare ges också uttryck för det ideologiska målet om 
politisk öppenhet när Lundgren konstaterar att det ”öppna samhället” hotas av 
Saddam Husseins massförstörelsevapen. Den implicita ståndpunkten är såle-
des att Husseins massförstörelsevapen är farliga, eftersom de hotar det efter-
strävansvärda målet om politisk öppenhet. 

I artikeln ger en ståndpunkt också uttryck för säkerhetsmålet utifrån upp-
fattningen att Iraks regim hotar internationell säkerhet, och för det ideologis-
ka målet om värnande av politisk öppenhet. Dessa mål framkommer i stånd-
punkten att Saddam Hussein och hans regim hotar det öppna samhället. Lund-
gren framhåller: ”Nu hotas det öppna samhället. Saddam Hussein hyllar själv-
mordsbombare […] och hotar omvärlden med att den irakiska regimen skall 
sprida sina egna självmordsbombare över hela världen. [---] Och ingen kan 
rimligen tro att Saddam Hussein skulle dra sig för att mörda människor även i 
västvärlden, om möjligheten ges.” 

Lundgren uttrycker i artikeln också några andra ståndpunkter som gäller 
mer specifika åtgärder i Irakfrågan, och som inte har gått att med säkerhet 
målbestämma. Exempel på sådana ståndpunkter är att det behövs militära 
resurser som påtryckningar för att FN:s vapeninspektörer skall kunna utföra 
sin uppgift, att bevisbördan ligger på Iraks regering och att det är den som 
måste visa att den har förstört massförstörelsevapnen, att militära åtgärder 
skall vara sista utvägen men att sådana kan bli nödvändiga om inte Iraks 
regim samarbetar med FN, samt att ett förlamat säkerhetsråd inte bör stå i 
vägen för att friheten och freden skall tryggas.732 

På EU-nämndens sammanträde den 14 mars 2003 tas Irakfrågan upp 
av Gunilla Carlsson i två anföranden. I ett av anförandena framförs stånd-
punkten att den svenska regeringen bör stödja den enhälligt antagna FN-
resolutionen 1441.733 Ett av argumenten för detta är att FN som internationell 
fredsorganisation måste stöttas: ”För att fullfölja resolutionens syfte, det vill 
säga att undvika det yttersta medlet – kriget – ska man se till att FN och FN:s 
auktoritet som fredsskapande internationell organisation vidmakthålls”.734 Ett 
annat argument handlar om Europas sammanhållning för att hantera kriser 
och konflikter i världspolitiken, och för att i detta specifika fall främja huma-
nitet och demokrati i Irak: ”Jag skulle vilja se ett enat Europa som ger en 
 

                                                        
732 Termerna ”frihet” och ”fred” har här varit svårtolkade. Det har inte framgått av samman-
hanget om ”frihet” avser det irakiska folkets frihet från förtryck, eller världens frihet från hot av 
Iraks massförstörelsevapen. Det har inte heller framgått om ”fred” är viktigt för att det irakiska 
folket skall slippa lidande, eller för att det ökar den internationella säkerheten. 
733 EU-nämnden 2002/03:18, s. 10. 
734 Ibid., s. 10. 
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ökad tyngd åt en väg till ett avväpnat Irak, ett slut på regimens krig mot dess 
egen befolkning och en demokratisk utveckling i landet.”735 Ståndpunkten är 
följaktligen uttryck för säkerhetsmålet utifrån uppfattningen att en internatio-
nell rättsordning inom ramen för FN är ett viktigt medel för internationell 
säkerhet, och för de ideologiska målen om främjande av humanitet och demo-
krati. Utifrån ovanstående ståndpunkt framför Carlsson sedan kritik mot den 
svenska regeringen, för att den anses splittra FN och EU.736 

Carlsson framför också några ståndpunkter som p.g.a. bristande informa-
tion inte har målklassificerats. En sådan ståndpunkt är vikten av att EU och 
FN inte är splittrat. Ett oenigt EU och FN skulle innebära att bara två saker 
kan hända enligt Carlsson: att Irak angrips militärt eller att FN misslyckas 
med att fullfölja syftet med resolutionen, vilket i sin tur medför att såväl in-
spektioner som fortsatta sanktioner kommer att vara helt meningslösa. Mode-
raterna vill, enligt Carlsson, inte se någon av dessa två saker.737 En annan 
ståndpunkt, som Carlsson framför i ett senare anförande, är att den irakiska 
regimen måste samverka fullt med FN:s vapeninspektörer, och att det måste 
finnas ett militärt tryck på Saddam Hussein för att vapeninspektörerna skall 
kunna genomföra sitt arbete.738  

Irakfrågan kommer också upp på EU-nämndens sammanträde den 19 
mars 2003, och från moderaternas sida berörs frågan av Gunilla Carlsson i 
två anföranden och av Beatrice Ask i ett anförande.  

Ideologiska mål om värnande av humanitet framförs i ett anförande av 
Carlsson när hon påminner om det förtryck som sker mot den irakiska befolk-
ningen: ”Jag tycker att opinionsbildningen kring Amnestys listor över 16 000 
försvunna i Irak under de senaste åren inte alls kommer fram och diskuteras 
särskilt mycket, och vi glömmer ofta bort att Irak är ett land som ligger i krig 
med sin egen befolkning.”739 Den underförstådda ståndpunkten är att den 
irakiska regeringen är klandervärd, eftersom den förtrycker och terroriserar 
landets befolkning.    

Senare i samma anförande ges också uttryck för målet om mänskliga 
rättigheter. Detta framkommer i en ståndpunkt av Gunilla Carlsson om att det 
är viktigt att stå upp för ”människorätten” och ”människors rätt till liv”, och 
att man bör ha i åtanke att flera europeiska länder har gjort stora insatser för 
att värna människors rätt till liv i t.ex. Kosovo trots att ingripandena inte var 
FN-sanktionerade.740  

 

                                                        
735 Ibid., s. 10. 
736 Ibid., s. 10. 
737 Ibid., s. 10. 
738 Ibid., s. 15–16. 
739 EU-nämnden 2002/03:19, s. 19. 
740 Ibid., s. 19. 
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Ett annat ideologiskt mål är främjande av demokrati, vilket återfinns i den 
förut nämnda ståndpunkten då Carlsson också påminner Persson om de insat-
ser för ”demokrati” som har gjorts i Europa i t.ex. Kosovo.741 Ett tredje 
ideologiskt mål är jämlika relationer mellan världens stater, vilket uttrycks i 
Beatrice Asks inlägg. Ask gör ställningstagandet att det är nödvändigt att EU 
återfår en gemensam linje i utrikesfrågorna, eftersom EU som aktör då kan 
balansera USA i världspolitiken: 

”Det enda sättet att balansera USA på i stormaktspolitiken är faktiskt att vi 
får ett starkt Europa. Varje gång vi fegar ur eller far åt olika håll är det klart 
att ett stort land som USA kan ta alla poänger. Då kan vi tycka vad vi 
vill.”742 

Det förkommer även några ståndpunkter, som inte har går att målbestämma 
på grund av otillräcklig information. Tre sådana återfinns i Gunilla Carlssons 
första anförande. Den ena ståndpunkten är att det är i FN som kriser som Irak-
krisen skall hanteras, och att den svenska regeringen därför måste ha ambi-
tionen att hålla frågan inom FN.743 Den andra ståndpunkten är att Sverige bör 
inta en neutral position när de större länderna är oeniga, eftersom vi då kan 
agera bro-byggare och bidra till kloka samtal och en samsyn.744 Den tredje 
uppfattningen är att det är beklagligt att EU är splittrat i Irakfrågan, eftersom 
detta kan få långsiktiga konsekvenser även på andra områden än utrikes- och 
säkerhetspolitiken.745 I Carlssons andra anförande återkommer ståndpunkten 
att Sverige bör agera som bro-byggare när EU-länder är oeniga, och följakt-
ligen kritiserar hon den svenska regeringen för att den i frågan om det franska 
vetot skulle ha röstat likadant eller nej.746 Uppfattningen att det är viktigt med 
en enad utrikes- och säkerhetspolitik i EU återkommer också i Carlssons 
andra anförande.747 

7.3.2 Krigsutbrottet och tiden efter:  
20 mars 2003–31 december 2004 

Den 20 mars 2003 anordnas en särskild debatt i riksdagen med anledning 
av det just startade militära anfallet mot Irak. Från moderaternas deltar Bo 
Lundgren i debatten med två anföranden.  
 

                                                        
741 Ibid., s. 19. 
742 Ibid., s. 11. 
743 Ibid., s. 5. 
744 Ibid., s. 5. 
745 Ibid., s. 5. 
746 Ibid., s. 19. 
747 Ibid., s. 19. 
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I några ståndpunkter ges uttryck för målet om främjande av mänskliga rättig-
heter. I ett anförande av Lundgren intas positionen att enighet och handlings-
kraft i FN är viktigt, eftersom ”[…] människors rätt att inte hotas av för-
tryckare med massförstörelsevapen måste ytterst väga tyngre än enskilda 
staters vetorätt”.748 Vidare framkommer målet om mänskliga rättigheter också 
i ståndpunkten att folkrätten inte får vara ett medel, som gör att förtryckare 
kan fortsätta att plåga den egna befolkningen, utan måste vara ”[…] en rätt 
för varje människa att leva ett liv i fred och säkerhet”.749  

I en ståndpunkt blandas både målet om mänskliga rättigheter och målet 
om humanitet. Lundgren menar nämligen att det yttersta ansvaret för att kri-
get har brutit ut är Saddam Hussein och att det inte är säkert att krigsanfallet 
bryter mot ”folkrätten”, eftersom Hussein har brutit mot ”mänskliga rättig-
heter” och ”[d]et är hans terrorregim som förföljer, mördar och torterar oppo-
sitionella.”750 

I flera ståndpunkter ges också uttryck för mål om humanitet. Det före-
kommer i det första anförandet i ståndpunkten att kriget bör bli så kort som 
möjligt, eftersom det innebär ett stort lidande för landets befolkning.751 En 
ytterligare position som uttrycker målet om humanitet är att Sverige, EU och 
FN måste ta ett stort ansvar, för att snabbt bidra till återuppbyggnaden av ett 
”sargat land” med ett ”pinat folk”.752 I Lundgrens andra anförande fram-
kommer värnandet av humanitet också i ståndpunkten att det är viktigt att FN 
– eventuellt med våld – stoppar Saddam Hussein, eftersom han har mördat 
och förtryckt så många människor i Irak.753  

Ett annat ideologiskt mål är främjande av värdet frihet. Lundgren framför 
i det första inlägget ståndpunkten att det är viktigt att så snabbt som möjligt 
avväpna och avsätta Saddam Hussein, så att det irakiska folket kan leva i 
”frihet” framöver.754 Senare i samma inlägg framförs ståndpunkten att det 
krävs stora insatser och stort engagemang från omvärlden att nu bygga upp ett 
fritt Irak.755  

En tredje och fjärde typ av ideologiska mål är främjande av fred och inre 
säkerhet/trygghet. I en ståndpunkt i det första anförandet framförs fredsmålet. 
 

                                                        
748 Ibid., s. 27. 
749 Ibid., s. 36. Jag har inte här uppfattat att termerna ”fred” och ”säkerhet” skulle syfta på 
separata mål i Irakfrågan, utan tolkat dem som att de tillsammans är kopplade till målet om 
människors rätt till liv. 
750 Ibid., s. 27. 
751 Prot. 2002/03:75, s. 26. 
752 Ibid., s. 27. 
753 Ibid., s. 35. 
754 Ibid., s. 26. Min tolkning av frihetsbegreppet är att det avser frihet från en förtryckande 
regim. 
755 Ibid., s. 27. Det skall framhållas att det inte framgår om ”frihet” i detta fall är frihet från för-
tryck eller frihet från yttre makters inblandning (d.v.s. liktydigt med nationellt oberoende). 
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Lundgren framhåller där att det är viktigt att avsätta Saddam Hussein, för att 
ge det irakiska folket möjlighet till en framtid i ”fred”.756 I det andra anföran-
det framförs ståndpunkten att folkrätten inte får innebära att förtryckande 
regimer får göra vad de vill mot dess befolkning, utan att folkrätten måste 
vara en rätt för varje människa att leva i ”fred och säkerhet”.757 Denna stånd-
punkt ger uttryck för målen om fred och säkerhet/trygghet. 

Ett fjärde ideologiskt mål är främjande av demokrati. Detta framkommer i 
det första anförandet, där Lundgren framför ståndpunkten att genom att 
avsätta Hussein kan det irakiska folket ges möjlighet att leva i ”demokrati” i 
framtiden.758 Vidare kommer det till uttryck längre fram i anförandet i stånd-
punkten att det krävs ett stort engagemang från omvärlden, för att främja en 
”demokratisk utveckling” i Irak.759  

Avslutningsvis skall några ståndpunkter som är svårklassificerbara näm-
nas. En sådan är den position som Lundgren framför i det första anförandet 
om vikten av en sammanhållen utrikespolitik inom EU. Han menar nämligen 
att bristen på en sammanhängande utrikespolitik inom EU har försvårat 
unionens handlingskraft och därmed en fredlig lösning av Irakkonflikten, och 
följaktligen kritiseras den svenska regeringen för att den inte anses ha fullt ut 
bidragit till en sammanhållen EU-linje. Två andra svårklassificerbara stånd-
punkter är att Saddam Hussein kritiseras för att ha invaderat sina grannländer, 
och för att inte ha visat att de massförstörelsevapen som har använts mot 
soldater och civila har förstörts.760 

En debattartikel av partiledaren Bo Lundgren finns införd i Svenska 
Dagbladet den 2 april 2003.761 Ett ideologiskt mål i artikeln är främjande av 
humanitet. Inledningsvis görs en värderande beskrivning av det rådande läget 
i Irak där det konstateras att ”[v]arje dag rapporterar massmedia om svåra 
umbäranden för både den irakiska civilbefolkningen och amerikanska och 
brittiska trupper”. Den underförstådda ståndpunkten är att dessa lidanden är 
beklagliga. Kort efteråt uttrycks också en ståndpunkt om beklagan över det 
mänskliga lidandet när Lundgren konstaterar att ”[…] det är ännu för tidigt att 
utesluta ett snabbt slut på det mänskliga lidande som konflikten leder till”. 
Vidare framför Lundgren också en kritisk ståndpunkt mot den irakiska regi-
mens agerande i krigets inledningsskede, där han menar att regimen har hyllat 
självmordsbombare, raketattacker riktade mot civila i Kuwait, mänskliga 
sköldar och avrättning av krigsfångar. Den implicita ståndpunkten är att regi-
 

                                                        
756 Ibid., s. 26. Fredsbegreppet har här tolkats som uttryck för ett ideologiskt mål, eftersom syftet 
med freden uppenbarligen har varit att minska lidandet för Iraks folk. 
757 Ibid., s. 36. 
758 Ibid., s. 26. 
759 Ibid., s. 27. 
760 Ibid., s. 5 (ena ståndpunkten) och 27 (andra ståndpunkten). 
761 Alla uppgifter från debattartikeln bygger på följande källa: Lundgren 2003c, s. 5. 
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mens agerande är förkastligt, eftersom det sannolikt har medfört ett stort 
mänskligt lidande. 

I en ståndpunkt, som utvecklas ingående av Lundgren, uttrycks ideolo-
giska mål om värnande av humanitet, mänskliga rättigheter, frihet och fred. 
Lundgren uttrycker nämligen uppfattningen att i konflikten mellan värnande 
av statssuveräniteten och värnande av människors rätt till liv i frihet och fred 
måste alltid det senare komma först. Då regimen i Irak har gjort sig skyldig 
till systematiskt förtryck av den egna befolkningen är det därför moraliskt rätt 
att avväpna Irak. En sammanfattande formulering av ståndpunkten ges i 
följande citat:  

”Statssuveräniteten gör att folkrätten kan tolkas som att den slutar vid 
nationsgränsen. Men om folkrätten inte skall reduceras till en vacker illu-
sion utan innehåll måste ansatsen vara att varje människa har en självklar 
rätt att leva ett liv i fred och frihet även om angriparen är den egna regi-
men. Med denna utgångspunkt är det moraliskt rätt att avväpna och avsätta 
Saddam Hussein, oavsett om han hotar omvärlden eller inte. Det systema-
tiska förtrycket av den egna befolkningen måste vara ett starkt motiv.”762 

Relaterat till andra ståndpunkter i artikeln tar denna ståndpunkt också det 
klart största utrymmet. 

Även säkerhetsmål angående hot om terrorattacker och risk för flykting-
strömmar uttrycks i artikeln. Inledningsvis görs konstaterandet: ”Hot om 
terrorattacker, risk för stora flyktingvågor […] gör att krigets faror även 
påverkar vårt eget land i tilltagande utsträckning.” Den implicita ståndpunk-
ten är att terrorattacker och stora flyktingvågor är problematiskt, och bör und-
vikas eller hanteras på något sätt. Vidare uttrycks ett säkerhetsmål utifrån 
säkerhetsstrategin om en internationell rättsordning inom ramen för FN. 
Lundgren beklagar att FN misslyckats med att hantera Irakkrisen. Han fram-
håller att ”Irakkrisen väcker frågor om hur FN i framtiden skall kunna fylla 
rollen som fredsskapande organisation, med handlingskraft nog att fullfölja 
sina egna stadgar och resolutioner”, vilket sedan leder över till åsikten att det 
krävs en debatt om reformering av arbets- och beslutsstrukturerna. Den 
underförstådda ståndpunkten är alltså att FN har en viktig roll att spela, för att 
uppnå internationell fred och säkerhet.  

Ett tredje säkerhetsmål framförs utifrån uppfattningen om hot från mass-
förstörelsevapen. Detta mål uttrycks efter att Lundgren konstaterat att den 
irakiska regimen har gjort sig skyldig till förtryck av den egna befolkningen. 
Lundgren framhåller då ståndpunkten att ”[d]ärutöver är regimen i Irak ett hot 
mot omvärlden.” Att det är Iraks misstänkta innehav av massförstörelsevapen 
 

                                                        
762 Jag har tolkat Lundgren som att han här anser att ”fred” medför frånvaro av mänskligt lidan-
de, och ”frihet” frånvaro av en förtryckande regim i staten. 
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som utgör hotet framgår av det sammanhang, som ståndpunkten framförs 
inom. 

Ett ekonomiskt mål utifrån uppfattningen om att det finns hot mot den 
svenska ekonomiska välfärden kommer också till uttryck i början av artikeln. 
Lundgren uttrycker där tåndpunkten att ”[…] en nedgång i världsekonomin 
gör att krigets fasor även påverkar vårt eget land i tilltagande utsträckning”. 

När det gäller målens utrymme kan det konstateras att de om mänskliga 
rättigheter, frihet och fred får störst utrymme i artikeln. Anledningen till det 
är att den ståndpunkt, där dessa tre mål förekommer tillsammans, får ett stort 
utrymme i artikeln. Ståndpunkten handlar om att i konflikten mellan stats-
suveränitet och värnandet av mänskliga rättigheter, frihet och fred måste de 
senare tre målen komma först. 

Den 11 april 2003 kommer Irakfrågan upp på EU-nämndens samman-
träde, och från moderaternas sida tas frågan upp av Per Bill i två anföranden. 
De ideologiska målen om främjande av frihet och demokrati uttrycks i båda 
anförandena, och kommer till uttryck via en kritik mot den svenska regering-
en. Kritiken går ut på att om den svenska linjen i EU och FN hade blivit 
världsordningen hade Irak inte varit fritt och fri från diktatur idag.763 Den 
underförstådda ståndpunkten är alltså att det är eftersträvansvärt att Irak blir 
fritt och demokratiskt.764  

Målet om främjande av demokrati återfinns också i en ståndpunkt i det 
första anförandet om att EU och FN nu bör ta ansvar för vad som skall göras i 
Irak, och att en viktig åtgärd är att ”[…] samla alla demokratiska krafter i och 
utanför Irak”.765 Ett annat ideologiskt mål är inre säkerhet/trygghet för det 
irakiska folket, vilket uttrycks som en annan åtgärd som bör vidtas av EU och 
FN i Irak: ”Sedan får det naturligtvis bli någon typ av säkerhet så att de 
humanitära förhållandena kan förbättras så snart som möjligt.”766  

En ståndpunkt, som inte direkt kan målbestämmas, är att FN och EU skall 
ha en betydligt större roll i det kommande återuppbyggnadsarbetet i Irak. 
Ståndpunkten framförs i det andra anförandet.767 Det framgår inte om åter-
uppbyggnadsarbetet är bra för att det ökar den internationella säkerheten, eller 
för att det minskar människors lidande. 

I en motion av Göran Lennmarker m.fl. från den 7 oktober 2003 om 
utveckling mot frihet, fred och demokrati i Mellanöstern uttrycks både ideolo-
giska mål och säkerhetsmål. Det ideologiska målet om främjande av humani-
tet och demokrati framkommer i början av motionen när Lennmarker m.fl. 
gör en värderande beskrivning av läget i Irak, och menar att ”[f]örtrycket har 
 

                                                        
763 EU-nämnden 2002/03:22, s. 14 (första anförandet) och 21 (andra anförandet). 
764 Min tolkning är att med ”frihet” åsyftas frihet från en förtryckande regim. 
765 EU-nämnden 2002/03:22, s. 14. 
766 Ibid., s. 14. 
767 Ibid., s. 21. 
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försvunnit och landet befinner sig i en process mot demokrati.”768 Den impli-
cita ståndpunkten är alltså att det är positivt att förtrycket i landet har försvun-
nit och att det görs demokratiska framsteg. Demokratimålet framkommer 
också senare i motionen när Lennmarker m.fl. framhåller uppfattningen att 
”[f]ör omvärlden är det viktigt att stödja demokratiutvecklingen i Irak.”769  

Ett annat ideologiskt mål är värnandet av humanitet. Det uttrycks när 
Lennmarker m.fl. framför ståndpunkten att den militära operation som USA 
och Storbritannien genomförde, för att få bort Saddam Hussein vid makten, 
var viktig och nödvändig av humanitära skäl. Det framhålls att ”[k]ombina-
tionen av extremt hårt förtryck och isolering från omvärlden skapade en 
orimlig situation för Iraks folk”, och att ”[b]efrielsen av landet är därför en 
humanitär vinst av stora mått för Iraks folk.”770 Denna typ av argument åter-
kommer också senare i motionen när Lennmarker m.fl. menar att anfallet mot 
Irak var nödvändigt, eftersom fortsatta FN-sanktioner mot landet hade drab-
bat befolkningen hårt och upphävda sanktioner hade kunnat leda till folkmord 
på kurderna.771 

Vidare framförs också ett säkerhetsmål utifrån säkerhetsstrategin om en 
internationell rättsordning inom ramen för FN. Det sägs i motionen att ett 
annat skäl bakom åsikten att anfallet mot Irak var viktigt och nödvändigt är 
”[…] omsorgen om FN och den internationella säkerhetsordningen”.772 Ett 
annat säkerhetsmål är risken för en destabilisering av Mellanösternregionen, 
vilket kommer till uttryck i argumentet att anfallet mot Irak också var nöd-
vändigt på grund av att upphävda FN-sanktioner även hade kunnat medföra 
ökad instabilitet i regionen och nya hot mot grannländerna.773 

I den utrikespolitiska debatten den 11 februari 2004 kommer Gunilla 
Carlsson in på Irakkonflikten i ett anförande. Carlsson uttrycker i sitt anföran-
de kritik mot Lotta Nilsson Hedström från miljöpartiet och hennes kritiska 
synpunkter på interventionerna i Afghanistan, Kosovo och Irak: ”Man kan ha 
många synpunkter på underrättelsetjänster och på TV-program, men jag vet 
vad jag tycker om talibaner, folkmord och Saddam Hussein, och med facit i 
hand så tycker jag att det är mycket bra att det gjordes insatser för säkerhet, 
frihet och fred för människor i Afghanistan, i Kosovo och Irak”, framhåller 
Carlsson.774 Carlsson ger således uttryck för de ideologiska målen om värnan-

 

                                                        
768 Mot. 2003/04:U289, s. 381. 
769 Ibid., s. 385. 
770 Ibid., s. 384. 
771 Ibid., s. 384. 
772 Ibid., s. 384. 
773 Ibid., s. 384. 
774 Prot. 2003/04:67, s. 32. 
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de av värdena humanitet, inre säkerhet/trygghet, frihet och fred för det irakis-
ka folket.775  

På EU-nämndens möte den 14 april 2004 tas Irakfrågan upp i ett inlägg 
av Göran Lennmarker och i ett inlägg av Gunilla Carlsson. Lennmarker fram-
för ett ideologiskt mål om nationellt oberoende utifrån ståndpunkten, att om 
EU skall ta fram en ny strategi för sina relationer till Irak bör detta ske i nära 
samarbete med interimsregeringen i landet. Lennmarker framhåller bl.a. att 
det är interimsregeringens ”[…] prioriteringar och önskemål som måste vara 
tydliga, på samma sätt som när det gäller Afghanistan och Karzais regering 
där”.776  

Carlsson framför i sitt anförande uppfattningen att Sverige bör kunna 
göra mer på den civila sidan i återuppbyggnadsprocessen av Irak, för att visa 
att EU kan spela en aktivare roll i landet.777 Det framgår dock inte om åter-
uppbyggnadsarbetet är viktigt för att främja internationell säkerhet eller 
minska människors lidande i Irak, varför ståndpunkten inte har målklassi-
ficerats. 

På EU-nämndens möte den 11 juni 2004 kommer Göran Lennmarker in 
på Irakfrågan i två anföranden. Han ger i båda två uttryck för det ideologiska 
målet om strävan efter staters rätt till nationellt oberoende. I det första inläg-
get uttrycks åsikten att EU måste ha en dialog med övergångsregeringen 
innan det fastställs vad EU skall göra i Irak.778 I det andra inlägget framförs 
åsikten att FN och EU skall hjälpa och stödja övergångsregeringen och inte 
ha makten själva i landet, eftersom ”[d]et är övergångsregeringen som kom-
mer att ha makten i landet, inte FN.”779 

I en motion av Gunilla Carlsson m.fl. från den 5 oktober 2004 om 
Mellanöstern och arabländerna berörs Irak i ett särskilt avsnitt. Ideologiska 
mål om främjande av demokrati framkommer på flera ställen i motionen. 
Carlsson m.fl. framhåller att säkerhetsrådets antagande av resolution 1546 om 
tidsplanen för ”[…] utveckling mot demokrati i Irak […]” är glädjande.780 
Den underförstådda ståndpunkten är alltså att det är eftersträvansvärt med 
ökad säkerhet för det irakiska folket. Vidare framförs ståndpunkten att det är 
viktigt med internationell närvaro i landet, trots rådande oroligheter och ”[…] 
en lång och mödosam färd mot en demokratisering av Irak”.781 En annan 
ståndpunkt är att övergreppen på fångarna i Abu Ghraibfängelset är förkast-
 

                                                        
775 Här är min tolkning av Carlsson att hon menar att freden har inneburit mindre lidande för 
människorna i dessa länder, och att hon med ”frihet” åsyftar frihet från regimers förtryck. 
776 EU-nämnden 2003/04:28, s. 7. 
777 Ibid., s. 8. 
778 EU-nämnden 2003/04:36, s. 23. 
779 Ibid., s. 24. 
780 Mot. 2004/05:U305, s. 545. 
781 Ibid., s. 545. 
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liga, bl.a. utifrån argumentet att de ”[…] gynnar de mörka krafter som mot-
arbetar en demokratisk utveckling i Irak”.782 Carlsson m.fl. anser också att det 
behövs ett omfattande internationellt stöd till Irak för att införa ”demokrati” i 
landet783, och när det gäller just Sveriges roll framhålls att vi skall vara med i 
arbetet med att införa ”demokrati” i Irak784. 

Ett annat ideologiskt mål är främjande av humanitet. Detta framkommer 
när Carlsson m.fl. beklagar det rådande tillståndet i Irak med våld, kidnapp-
ningar, avrättningar och övergrepp på civila.785 Det framkommer också i 
ståndpunkten att ”[ö]vergreppen och tortyren på fångar i Abu Ghraibfängelset 
som uppdagades tidigare i år är brottsligt och skall bestraffas.”786 Vidare 
kommer målet om mänskliga rättigheter till uttryck i uppfattningen att när det 
gäller Sveriges åtgärder är det viktigt att vi bidrar till att sprida mer kunskap 
om ”[…] de mänskliga rättigheterna […]”.787 

Vidare lyfts det ideologiska målet om säkerhet/trygghet för landets 
befolkning fram. Carlsson m.fl. anser nämligen att ”[ä]ven om irakierna upp-
lever en nyvunnen frihet under kontroll och bättre förväntningar för framtiden 
är situationen allt annat än under kontroll och säkerhetsläget fortfarande väl-
digt oroande.”788 Den implicita ståndpunkten är alltså att det är eftersträvans-
värt med ökad säkerhet för det irakiska folket.  

En annan ideologisk målsättning är vikten av en rättsstat, vilket uttrycks 
när Carlsson m.fl. framför ståndpunkten att ”Iraks rättsväsende och lagar 
måste kunna jämföras i enlighet med annan internationell standard.”789 Ett 
ytterligare ideologiska mål som betonas är det civila samhällets roll, vilket 
framkommer när det sägs att Sverige skall bidra till att sprida mer kunskap 
om ”[…] det civila samhällets roll och ägarskapsfrågor”.790 

7.3.3  Empiri från kongressmaterial: 
1 juli 2002–31 december 2004 

Inga uttalanden i Irakfrågan har anträffats i protokoll från den ordinarie 
partistämman år 2003. 
 

                                                        
782 Ibid., s. 545–546. 
783 Ibid., s. 546. 
784 Ibid., s. 546. 
785 Ibid., s. 545. 
786 Ibid., s. 545. 
787 Ibid., s. 546. 
788 Ibid., s. 545. 
789 Ibid., s. 546. 
790 Ibid., s. 546. Det är dock oklart av sammanhanget vad som mer precist åsyftas med 
”ägarskapsfrågor”. Det framgår inte om det t.ex. avser att det irakiska folket skall vara med i 
beslutsprocessen om landets återuppbyggnad och ”äga” sina egna politiska frågor, eller om det 
åsyftar frågor om materiella ägarförhållanden. 
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7.4  Sammanfattande resultat 
7.4.1  Beskrivning av de ideologiska målens innehåll 
En sammanfattning skall nu göras av vilka ideologiska mål som moderaterna 
har uttryckt i Vietnam- och Irakfrågan, och hur dessa har förändrats över tid.  
Detta redovisas i de tre tabellerna nedan. Om vi börjar med Vietnamfrågan får 
vi följande resultat: 

Tabell 7.1:  Ideologiska mål och ståndpunkter/argument  
hos högerpartiet/moderaterna i Vietnamfrågan. 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc 

Humanitet Det är inte önskvärt med ett tillbakadragande av amerikanska trupper pga att det finns en risk 
för att raskonflikten mellan ”gula” och ”vita” trappas upp i Vietnam. 
Den svenska reg. borde öka det humanitära biståndet till både Nord- och Sydvietnam pga att 
folket lider.  
Bra att fredsavtalet i Paris (jan. 1973) har tillkommit, så att det vietnamesiska folket slipper 
lida. 

Frihet En fred i Vietnam måste vara en fred i frihet, så att det inte uppstår en skillnad mellan ett folk i 
frihet i Sydvietnam och ett folk i ofrihet i Nordvietnam.* 

Staters inre politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Demokrati Fel att Palme i demonstrationen 21/2 1968 ställde sig bakom FNL:s program pga att det har en 
anti-demokratisk linje. 
Högerpartiet stödjer FN:s linje om fria val i Vietnam. 
Beklagligt att Nordvietnam inte är demokratiskt. 
Sydvietnam har rätt till nationellt oberoende i fria och demokratiska val. 

Internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Nationellt 
oberoende 

Viktigt att Vietnam får nationellt oberoende. 
Vietnam har rätt till nationellt oberoende i fria och demokratiska val 

Solidaritet Viktigt av solidaritetsskäl att Sverige medverkar till Vietnams återuppbyggnad. 

Fred Fred är önskvärt för det olyckliga och hårt drabbade vietnamesiska folket. 

Anm.: *Med ”frihet” åsyftas här frihet från en förtryckande regim. 

Målet om fred har varit lite svårt att föra in under någon av de tre kategorier-
na, eftersom det har kunnat avse inre förhållanden i staten (att få ett slut på de 
inbördes stridigheterna i Vietnam) eller det internationella systemet (att kon-
flikten mellan USA och Vietnam skall upphöra). 

Fortsätter vi med Irakfrågan får vi följande två sammanställningar: 
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Tabell 7.2:  Ideologiska mål och ståndpunkter/argument hos moderaterna  
i Irakfrågan (I). 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Förhållanden mellan människor i staten, hur människor bör behandlas av staten, etc 

Mänskliga 
rättigheter 

Saddam Husseins regim har förtryckt och mördat tusentals människor i landet, och sedan han 
tog makten 1979 har hans regim visat ett öppet förakt för mänskliga rättigheter. 
Målet är enighet i FN:s säkerhetsråd, men när detta inte kan uppnås måste människors rätt till 
liv ändå värnas. 
Viktigt att i världspolitiken, inkl. Irak, stå upp människors rätt till liv. 
Staters suveränitet får inte gå före människors rätt till liv. 
Det yttersta ansvaret för att kriget bröt ut har Saddam Hussein, som har brutit mot mänskliga 
rättigheter och förföljt och mördat oppositionella. 

Humanitet Om Saddam Hussein utvecklar massförstörelsevapen kan tusentals människor i Irak komma att 
dödas. 
Saddam Husseins agerande mot det egna folket har varit förkastligt pga att hans regim har 
mördat, förtryckt och förföljt många människor. 
Viktigt att FN:s säkerhetsråd är enigt och står fast, så att Irak kan avrustas och krig undvikas, 
eftersom ett krig leder till svåra lidanden för det irakiska folket. 
En militär aktion mot Irak får inte uteslutas pga att man annars spelar diktatorer som Saddam 
Hussein i händerna. 
Den militära operationen mot Irak var nödvändig av humanitära skäl. 
Beklagligt att utvecklingen i Irak (efter anfallet våren 2003) präglats av våld och övergrepp. 

Inre säkerhet/ 
trygghet 

Folkrätten måste vara en rätt för alla människor att leva i fred och säkerhet. 
EU och FN måste garantera säkerheten i Irak för landets befolkning. 
Det är negativt att säkerhetsläget är så problematiskt i Irak. 

•
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Tabell 7.3:  Ideologiska mål och ståndpunkter/argument hos moderaterna 
i Irakfrågan (II). 

Ideologiska mål Ståndpunkter/argument som har gett uttryck för målen 

Staters inre politiska, ekonomiska och religiösa system, samhällsmodell, etc 

Demokrati Viktigt med ett sammanhållet Europa, för att ge ökad tyngd åt en väg mot bl a demokrati i Irak. 
Genom att avsätta Saddam Hussein kan det irakiska folket ges möjlighet att leva i demokrati. 
Krävs stora insatser från omvärlden, inkl. Sverige, för att främja demokrati i Irak. 
EU och FN bör ta ansvar för att bygga upp Irak, där en viktig åtgärd är främjande av 
demokrati. 

Politisk öppenhet Situationen i Irak är en angelägenhet för alla, som lever i och tror på ett öppet samhälle. 
Det öppna samhället hotas av de massförstörelsevapen, som Saddam Hussein kan inneha. 

Civilt samhälle Sverige skall bidra till att sprida mer kunskap i Irak om det civila samhällets roll. 

Rättsstat Iraks rättsväsende och lagar måste kunna jämföras i enlighet med annan internationell standard. 

Internationella systemets politiska, sociala och ekonomiska utformning 

Nationellt 
oberoende 

Om EU skall ta fram en ny strategi för sina relationer till Irak bör samarbete sökas med 
övergångsregeringen i landet, så att man för en dialog med denna. 
EU och FN ska hjälpa och stödja övergångsregeringen, och inte ha makten själva i Irak. 

Jämlika 
relationer 

Nödvändigt att EU återfår en gemensam linje i utrikesfrågorna, så att EU bl a kan balansera 
mot USA i världspolitiken. 

Frihet Viktigt att avsätta och avväpna Saddam Hussein, så att Iraks folk kan leva i frihet.* 
Krävs stora insatser från omvärlden för att bygga upp ett fritt Irak.** 
I konflikten mellan värnande av statssuveräniteten och värnande av människors rätt till liv i 
frihet och fred, så måste det senare komma först.* 

Anm.: *Med ”frihet” avses frihet från en förtryckande regim; **Det har inte framgått om ”frihet” 
åsyftat frihet från en förtryckande regim eller frihet från yttre makter. 

Målet om frihet i Irakfrågan har varit svårt att föra in under någon av de tre 
grupperna, eftersom det delvis har varit svårtolkat och har kunnat handla om 
frihet från en förtryckande regim eller från främmande makter. 

Jämförs de två sammanställningarna, för att man skall kunna se föränd-
ringar över tid mellan Vietnam- och Irakfrågan, kan följande konstateras. 
Fokuserar vi på mål som handlar om hur förhållanden mellan människor bör 
vara förekom målen om humanitet i båda utrikesfrågorna, medan målen om 
mänskliga rättigheter och inre säkerhet/trygghet i staten bara förekom i Irak-
frågan. När det gäller ideologiska mål som handlar om statens inre organise-
ring förekom demokratimålet i både Vietnam- och Irakfrågan, medan målen 
om politisk öppenhet, civilt samhälle och rättsstat tillkom i Irakfrågan. Beträf-
fande mål om det internationella systemet förekom målet om nationellt 
oberoende i båda utrikesfrågorna, medan solidaritetsmålet endast förekom i 
Vietnamfrågan. Två mål – fred och frihet – har delvis fallit utanför dessa tre 
målgrupper. När det gäller fredsmålet förekom det endast i Vietnamfrågan, 
medan frihetsmålet uttrycktes i båda utrikesfrågorna. 

Fyra ideologiska mål – humanitet, demokrati, nationellt oberoende och 
frihet – förekom i både Vietnamfrågan och Irakfrågan. Går det att skönja 
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någon förändring över tiden om man granskar de bakomliggande ståndpunk-
terna/argumenten för dessa mål? När det gäller målet om humanitet fanns en 
grundläggande likhet över tid i att man beklagade människors lidande. En 
olikhet är att i Vietnamfrågan var humanitetsmålet delvis kopplat till frågan 
om svenskt bistånd. I Irakfrågan uttrycktes det målet delvis som en kritik mot 
regimens styre i Irak (Saddam Hussein), och det ansågs att den militära opera-
tionen mot Irak var nödvändig av humanitära skäl.  

Beträffande demokratimålet är en likhet över tid att det fanns önskemål 
om en utveckling mot demokrati i Vietnam/Irak. I Vietnamfrågan förekom 
dock kritik mot den svenska regeringen för att den inte tillräckligt starkt hade 
tagit ställning för demokratin (kritiken avsåg att regeringen ställt sig bakom 
FNL:s anti-demokratiska linje). I Irakfrågan var målet om demokrati kopplat 
till kravet på att den odemokratiska regimen i Irak (Saddam Husseins regim) 
borde avsättas, och att omvärlden i form av t.ex. FN, EU och däribland 
Sverige borde hjälpa till i demokratiseringsarbetet. 

Beträffande målet om nationellt oberoende finns en gemensam nämnare i 
att man framhöll vikten av ett självständigt styre i Vietnam/Irak. I Irakfrågan 
var dock detta krav länkat till att utomstående aktörer som FN och EU skulle 
vara med och hjälpa till i denna process. Slutligen, när det gäller målet om 
frihet var en grundläggande likhet över tid att målet oftast handlade om frihet 
från en förtryckande regim. I Irakfrågan var dock målet också kopplat till 
konflikten mellan värnandet av politisk frihet och värnandet av 
statssuveräniteten.  

7.4.2 Beskrivning av de ideologiska målens förekomst 
Resultaten bygger på de två kriterier på målens förekomst som tidigare 
presenterats i metodkapitlet – utrymme och frekvens. Nedan görs först en 
sammanställning av resultaten utifrån dessa kriterier var för sig, varefter ett 
sammanfattande svar ges där en samlad bedömning har gjorts utifrån både 
kriterierna. 

Målens utrymme 
När det gäller utrikespolitiska mål som har fått större utrymme än andra mål i 
anföranden, uttalanden, debattinlägg, etc hos moderaterna har detta totalt 
förekommit två gånger: 1) I ett anförande som partiledare Gösta Bohman höll 
i utrikesdebatten den 21 mars 1973 fick säkerhetsmålet, utifrån uppfattningen 
att neutralitetspolitik är ett viktigt medel för nationell säkerhet, större utrym-
me än de andra målen; 2) i en debattartikel av Bo Lundgren i Svenska Dag-
bladet den 2 april 2003 fick de ideologiska målen om mänskliga rättigheter, 
frihet och fred störst utrymme. Ett tillfälle för respektive måltyp är dock 
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alldeles för lite, för att det skall gå att dra slutsatser om att dessa mål generellt 
skulle ha haft större utrymme än andra mål i debatten. 

Målens frekvens 
En sammanställning av de olika målens frekvens i materialet visas i de två 
tabellerna 7.4 och 7.5 nedan.791 Om vi börjar med Vietnamfrågan visar tabel-
len för denna utrikesfråga följande resultat: 

Tabell 7.4:  Frekvens av utrikespolitiska mål hos högerpartiet/moderaterna 
i Vietnamfrågan. 

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål Σ 

Period: 1965–1966     

Humanitet: 1 
 

Världsfreden hotas: 1  Måttfullhet: 1  
Saklighet: 5 

 

Summa: 1 Summa: 1 Summa: 0 Summa: 6    8 

Period: 1968     

Demokrati: 4 
Fred: 1 
Humanitet: 1  
Frihet: 1 

Neutralitetspolitik: 14  Utrikespol. bör föras  
av utrikesmin.: 1 
Enighet: 2  
Måttfullhet: 5  
Utrikespol. bör ej användas i 
inrikespol./taktiska syften: 3 
Konventionella dipl seder: 1 
Optimalt utrikespol.  
agerande: 1 

 

Summa: 7 Summa: 14 Summa: 0 Summa: 13 34 

Period: 1972–1973     

Humanitet: 7  
Nationellt oberoende: 2  
Solidaritet: 1 
Fred: 1 
Demokrati: 3 

Neutralitetspolitik: 2  Konventionella dipl. seder: 1 
Måttfullhet: 1 

 

Summa: 14 Summa: 2 Summa: 0 Summa: 2 18 

Kongressm. 1965–1974     

Inga mål observerade    0 

Totalsumma     

22 17 0 21 60 

Måltypernas relativa frekvens    

37% 28% 0% 35% 100% 

Anm.: Måltypernas relativa frekvens har beräknats genom att totalsumman för varje måltyp har 
dividerats med det totala antalet mål för hela Vietnamfrågan (d.v.s. 60). 
 

                                                        
791 Som framhållits tidigare menas med frekvens mer exakt relativ frekvens, d.v.s. de olika mål-
typernas frekvens i förhållande till varandra. 
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Av tabellen framgår att för Vietnamfrågan som helhet hade de ideologiska 
målen en något högre frekvens än säkerhetsmålen och målen inom kategorin 
övriga mål, men skillnaderna var små. Av alla mål i materialet utgjordes 37% 
av ideologiska mål. Säkerhetsmålen och målen inom kategorin övriga mål 
ligger emellertid inte långt ifrån med 28% respektive 35%. De ekonomiska 
målen förekom dock inte alls. Det bör också noteras att det fanns en stark 
variation inom själva Vietnamfrågan hos högerpartiet/moderaterna. Under de 
två första tidsperioderna, d.v.s. 1965–1966 och 1968, hade inte de ideologiska 
målen den högsta relativa frekvensen bland alla registrerade mål för dessa 
perioder. 1965–1966 var det i stället mål i kategorin övriga mål som 
dominerade i materialet, och 1968 säkerhetsmålen. De ideologiska målen blev 
i stället dominerande först under perioden 1972–1973. 

Tabell 7.5:  Frekvens av utrikespolitiska mål hos moderaterna i Irakfrågan. 

Ideologiska mål Säkerhetsmål Ekonomiska mål Övriga mål Σ 

Period: 2002–2003     

Mänskliga rättigheter: 3 
Pol. öppenhet: 3 
Demokrati: 2 
Jämlika relationer  
mellan staterna: 1 
Humanitet: 10 
Frihet. 1 

Massförstörelsevapen  
hotar intern. säkerhet: 10 
Frihet: 1  
Intern. säkerhet hotas: 1  
Intern. rättsordning/FN: 1 

 Tydlighet/konsekvens 
i utrikespolitiken: 1 

 

Summa: 20 Summa: 13 Summa: 0 Summa: 1 34 

Period: 2003–2004     

Mänskliga rättigheter: 5 
Frihet: 5 
Fred: 4 
Inre säkerhet/trygghet: 4 
Demokrati: 11 
Nationellt oberoende: 3 
Rättsstat: 1 
Humanitet: 14 
Civilt samhälle: 1 

Hot om terrorattacker: 1 
Risk för flykting- 
strömmar: 1  
Intern. rättsordn./FN: 2  
Destab. av Mellan- 
östernregionen: 1  
Massförstörelsevapen  
hotar int. säkerhet: 1 

Sv. ekon. välfärd 
värnas: 1 

  

Summa: 48 Summa: 6 Summa: 1 Summa: 0 55 

Kongressm. 2002–2004     

Inga mål observerade    0 

Totalsumma     

68 19 1 1 89 

Måltypernas relativa frekvens    

77% 21% 1% 1% 100% 

Anm.: 1) Måltypernas relativa frekvens har beräknats genom att totalsumman för varje måltyp har 
dividerats med det totala antalet mål i Irakfrågan (d.v.s. 89); 2) Det kan förefalla förvånande att det 
finns ett säkerhetsmål om ”frihet”, men ”frihet” åsyftar i detta fall frihet från hot om massförstörelse-
vapen. 
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Av tabellen framgår att för Irakfrågan som helhet hade de ideologiska målen 
en klart högre frekvens än alla andra mål. Av det totala antalet mål i Irak-
frågan utgjordes 77% av de ideologiska målen, medan andelen var 21% för 
säkerhetsmålen och 1% för de ekonomiska målen och för målen inom kate-
gorin övriga mål. En viss variation finns inom själva utrikesfrågan där de 
ideologiska målens relativa frekvens var något lägre under tidsperioden 
2002–2003 jämfört med perioden 2003–2004. 

Sammanfattande svar 
Då utrymmeskriteriet inte kan användas för att dra några säkra slutsatser om 
målens utrymme för moderaterna kommer det sammanfattande svaret att 
bygga på frekvenskriteriet. I Vietnamfrågan är slutsatsen att de ideologiska 
målen inte var dominerande i utrikesdebatten, eftersom skillnaderna mot 
andra måltyper var så små. Av alla observerade utrikespolitiska mål i mate-
rialet för Vietnamfrågan utgjordes 37% av ideologiska mål. Andelen säker-
hetsmål och mål inom kategorin övriga mål var emellertid inte mycket lägre – 
28% av alla mål var säkerhetsmål och 35% s.k. övriga mål. I Irakfrågan är 
slutsatsen däremot att de ideologiska målen var dominerande i utrikesdebat-
ten. De ideologiska målens andel av alla observerade mål i materialet var i 
denna utrikesfråga 77%, medan säkerhetsmålen utgjorde 21% och de ekono-
miska och övriga målen endast 1% vardera. Beträffande utvecklingen över 
tid, när Vietnamfrågan och Irakfrågan jämförs med varandra, blir därför slut-
satsen att de ideologiska målens förekomst har ökat. 

7.4.3 Att förklara de ideologiska målens innehåll och förekomst 
Den förklarande analysen är, liksom i de tidigare empirikapitlen, uppdelad i 
två huvuddelar. Först redovisas den resonerande orsaksanalysen, i vilken jag 
diskuterar vilka orsaker som kan tänkas överensstämma med empirin. 
Därefter följer den hypotesprövande analysen, där jag studerar om förväntade 
utfall av de ideologiska målen stämmer med de empiriska resultaten.  

Resonerande orsaksanalys 
Först diskuterar jag tänkbara orsaker till de ideologiska målens innehåll, och 
därefter orsaker till deras förekomst i Vietnam- och Irakfrågan. Jag kommer 
att först inrikta mig på varför vissa ideologiska mål har varit de samma i båda 
utrikesfrågorna, varför vissa har tillkommit i Irakfrågan och varför vissa har 
fallit bort i Irakfrågan. 

De ideologiska mål som var de samma i både utrikesfrågorna var demo-
krati, humanitet, frihet och staters rätt till nationellt oberoende. Det skall 
tilläggas att den vanligaste betydelsen av ”frihet” var politisk frihet från för-
tryckande regimer. Att det var just Vietnam- och Irakfrågan som var de 
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undersökta konflikterna kan förklara förekomsten av dessa ideologiska mål. 
Förklaringen handlar om utrikesfrågornas karaktär, och anknyter till liberalis-
mens och bl.a. Kjell Goldmanns tes om att utrikespolitiska mål är sakfråge-
beroende. I Vietnam och i Irak under Saddam Husseins styre lyste demokratin 
med sin frånvaro, och den politiska friheten för ländernas medborgare var 
begränsad. Både Vietnam- och Irakfrågorna har också handlat om militära 
konflikter, där civila människor har fått utstå död och lidande. I fallet Irak 
fanns även en misstanke om att Saddam Husseins innehav av massförstörelse-
vapen kunde orsaka stort mänskligt lidande, och hans terrorregim hade länge 
plågat och förtryckt den egna befolkningen. Vietnamkonflikten handlade 
också om det vietnamesiska folkets krav på nationellt oberoende från utländs-
ka makter, och i fallet Irak uppstod en diskussion om att det på sikt måste 
vara det irakiska folket/den irakiska regeringen som skall ta ansvar för landet 
och inte t.ex. USA, EU eller FN. 

När det gäller ideologiska mål som föll bort i Irakfrågan var det fred och 
solidaritet. Dessa var dock så pass lågt förekommande (de förekom 1–2 
gånger vardera) att jag avstår från att närmare förklara varför de försvann. 
När det gäller ideologiska mål som tillkom i Irakfrågan skall jag fokusera på 
två av de vanligast förekommande – målen om mänskliga rättigheter och inre 
säkerhet/trygghet. En möjlig förklaring till att dessa två mål hade en så hög 
förekomst skulle kunna vara att det på senare år uppstått en starkare inter-
nationell normbildning kring vikten av att främja mänskliga rättigheter, och 
att främja människors säkerhet inne i deras egna länder. I synnerhet efter det 
kalla kriget har det uppstått en debatt om att den traditionella statssuveräni-
teten kanske kan komma i konflikt med en bredare syn på fred och säkerhet, 
som innebär att det internationella samfundet inte bör vara passivt när män-
niskors liv i deras egna stater hotas.792 Denna förklaring anknyter till liberalis-
mens och konstruktivismens tes om att förändrade idéer/normer i det inter-
nationella systemet kan påverka staters utrikespolitik. 

Tidigare konstaterades att i Vietnamfrågan hade de ideologiska målen en 
något högre förekomst än de andra målen, men att skillnaderna var små. Av 
alla observerade utrikespolitiska mål i materialet för Vietnamfrågan utgjordes 
37% av ideologiska mål, 28% av säkerhetsmål, 0% av ekonomiska mål och 
35% tillhörde kategorin övriga mål. Vilka tänkbara orsaker kan det finnas till 
detta resultat?  

Om vi börjar med de ideologiska målen var det framför allt målen om 
humanitet och demokrati som var mest förekommande. Här tror jag att en 
förklaring är utrikesfrågans själva karaktär, d.v.s. att Vietnamkonflikten var 
ett krig som ledde till ett stort lidande för civilbefolkningen och stor för-
störelse av samhällen och egendom. Vidare var varken Nord- eller Sydviet-
 

                                                        
792 Taylor och Curtis 2005, s. 413–417; Wheeler och Bellamy 2005, s. 556, 564–566 och 572–
573; Weiss 2005, s. 12–25; Kerr 2007, s. 103–104. 
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nam demokratier, utan styrdes av regimer som inte helt hade tillsatts i fria och 
demokratiska val.793 Detta kan sammantaget ha gjort att många personer inom 
högerpartiet/moderaterna kände en indignation över krigets negativa konse-
kvenser för civilbefolkningen och över bristen på demokrati i Vietnam. 

När det gäller målet om demokrati tror jag också att det kan finnas en 
partiideologisk förklaring till att högerpartiet/moderaterna var starkt kritiskt 
till det icke-demokratiska Nordvietnam, och till FNL som man ansåg stå för 
en anti-demokratisk linje. Moderaterna har alltid stått på en icke-socialistisk 
grund. Konservatismen och liberalismen har varit partiets ideologiska led-
stjärnor, även om det har diskuterats i litteraturen om hur stark respektive idé-
strömning har varit inom partiet.794 Det kan därför ha funnits mer ideologiskt 
grundade skäl till att många inom partiet var kritiska till det anti-demokratiska 
FNL och Nordvietnam, vilka i grunden stod för en kommunistisk samhällssyn 
och därmed en ideologisk grundsyn som högerpartiet/moderaterna inte om-
fattade. Denna förklaring om partiideologi knyter an till litteraturen om poli-
tiska partier, där det framhålls att partier har mål om programförverkligande 
och där deras ståndpunkter därför kan påverkas av t.ex. partiideologin. 

Men för att förklara de ideologiska målens förekomst i relation till de 
andra målen räcker det inte att fokusera på enbart de ideologiska målen, efter-
som både säkerhetsmålen och de övriga målen hade en förekomst vardera på 
omkring 30% i materialet. Att säkerhetsmålen och de övriga målen hade en 
såg hög förekomst hänger i hög grad samman med den kritik, som höger-
partiet/moderaterna riktade mot den svenska regeringens Vietnampolitik. 
Många inom högerpartiet/moderaterna menade att den svenska regeringen, 
och i synnerhet Olof Palme, hade gått för långt i sin kritik av USA:s Vietnam-
politik. Denna kritik mot USA hade enligt högerpartiet/moderaterna tagit sig 
orimliga uttryck i form av att den t.ex. inte var måttfull och saklig. Vidare 
hade den, enligt högerpartiet/ moderaterna, även skadat den svenska 
neutralitetspolitiken.  

Det är naturligtvis svårt att resonera sig fram till säkra svar om varför 
högerpartiet/moderaterna uttryckte en relativt omfattande kritik mot den 
svenska regeringen. Men en möjlig förklaring skulle kunna ha att göra med 
partiideologin. Givet att högerpartiet/moderaterna i hög grad omfattade kon-
servatismen och liberalismen795 skulle man kunna tänka sig att det inom 
partiet fanns en mer positiv syn på USA:s roll i världspolitiken än inom 
skp/vpk och socialdemokraterna. Exempelvis förespråkade USA kapitalism, 
 

                                                        
793 Hägerdal 2005, s. 234–239, 243, 251, 262 och 297. 
794 Bäck och Möller 2003, s. 64–67. Både 1956 och 1969 års partiprogram inleds med att partiet 
explicit ansluter sig till konservatismen: ”Högerpartiet är ett på konservatismens idé grundat 
framstegsparti” (Högerpartiet 1956, paginering saknas), ”Moderata Samlingspartiet vill i över-
ensstämmelse med den konservativa idétraditionen arbeta för en samhällsutveckling som till-
godoser de enskilda människornas önskemål och behov” (Moderata Samlingspartiet 1969, s. 3). 
795 Se not 794 för relevanta källhänvisningar. 
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frihandel och en mer begränsad välfärdsstat, och var dessutom yttersta garant 
för att kommunismen i världspolitiken bekämpades. När företrädare för den 
socialdemokratiska regeringen kritiserade USA:s agerande i Vietnam i skarpa 
ordalag är det kanske troligt att man inom högerpartiet/moderaterna ville 
nyansera kritiken och ansåg att den kunde uttryckas på ett lämpligare sätt. 

Om vi går över till Irakfrågan konstaterades att de ideologiska målens 
förekomst var högre i denna utrikesfråga än i Vietnamfrågan. Av alla obser-
verade utrikespolitiska mål i materialet utgjordes 77% av ideologiska mål och 
21% av säkerhetsmål, medan de ekonomiska målen och de övriga målens 
andel var 1%. Jag anser att en tänkbar förklaring till de ideologiska målens 
höga förekomst i Irakfrågan kan vara utrikesfrågans karaktär. Av de ideolo-
giska mål som förekom i Irakfrågan var humanitet det klart mest vanliga, men 
även t.ex. demokrati var vanligt förekommande.  

I Irak fanns länge en misstanke om att Saddam Husseins regim innehade 
massförstörelsevapen, som bl.a. kunde orsaka stort mänskligt lidande både i 
och utanför Irak. Vidare hade Saddam Hussein och hans regim förföljt och 
förtryckt många människor i Irak. Detta kan sammantaget ha gjort att många 
personer inom moderaterna uttryckte ståndpunkter som gav uttryck för målen 
om humanitet och demokrati. 

Hypotesprövande orsaksanalys 
Den hypotesprövande orsaksanalysen handlar om att förklara förändring över 
tid av de ideologiska målens förekomst. I teorikapitlet angavs att det förvän-
tade utfallet hos oppositionspartier är en ökning av de ideologiska målens 
förekomst över tid. Då moderaterna har varit ett oppositionsparti är det detta 
utfall vi bör förvänta oss hos detta parti. Detta förväntade utfall bygger på att i 
hypotesen om polaritet (H1) förväntas en ökning över tid hos alla partier, och 
att i hypotesen om GUSP (H2) förväntas ingen påverkan på oppositions-
partier. Tillsammans innebär H1 och H2 att vi bör vänta oss en ökning över 
tid hos oppositionspartierna. Jag återger den figur som åskådliggjorde detta i 
teorikapitlet:  
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Figur 7.1:  Förväntade utfall av de ideologiska målens förekomst hos partierna 
över tid. 

 Regeringsparti Oppositionsparti 

H1: Polaritet Ökning Ökning 

H2: GUSP Minskning Ingen påverkan 

  
 
 

Oförändrat 

 
 
 

Ökning 

 
Vilka empiriska belägg ger de erhållna resultaten för hypoteserna H1 och H2? 
Resultaten i det föregående avsnittet ger empiriskt stöd för dessa. De ideolo-
giska målens förekomst har ökat över tiden om man jämför Vietnamfrågan 
med Irakfrågan. Av alla registrerade mål för högerpartiet/moderaterna i Viet-
namfrågan utgjordes 37% av ideologiska mål, medan denna andel i Irakfrågan 
hade ökat till 77%.  

Ett sätt att tolka resultatet är att hävda att de bakomliggande förklaring-
arna – övergången till en unipolär struktur i världspolitiken och Sveriges 
deltagande i GUSP – stämmer. Men det som sätter frågetecken för detta är att 
förklaringen om internationell politisk struktur inte stämde för de andra 
partierna. Förändringen i den internationella politiska strukturen är en förkla-
ring på systemnivå, som innebär att alla partier i Sverige rimligen borde 
utsättas för samma tryck från omvärlden. Därför borde alla oppositionspartier, 
och inte bara moderaterna, ha fått en ökning av de ideologiska målens före-
komst. efter det kalla krigets slut  

En alternativ förklaring till ökningen av de ideologiska målens förekomst 
över tid skulle kunna vara frånvaro i Irakfrågan av stark kritik mot den 
socialdemokratiska regeringens politik i Irakfrågan. Som angavs tidigare kan 
en möjlig förklaring till den starka kritiken i Vietnamfrågan ha att göra med 
partiideologin. Då socialdemokraterna inte framförde lika stark kritik mot 
USA i Irakfrågan som i Vietnamfrågan skulle man också kunna anta en 
ideologiskt betingad kritik mot den svenska regeringen uteblev från modera-
terna i Irakfrågan. 
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KAPITEL 8 

Jämförelser av partiernas ideologiska mål 

8.1 Inledning 
I detta kapitel, som är avhandlingens sista empirikapitel, gör jag en jämförelse 
mellan partierna. Jämförelserna innefattar två komponenter. För det första 
jämför jag de ideologiska målens innehåll och förekomst mellan partierna i 
varje utrikesfråga, d.v.s. i Vietnamfrågan respektive Irakfrågan. För det andra 
jämför jag de ideologiska målens innehåll och förekomst över tid mellan 
partierna, d.v.s. hur de ideologiska målen har utvecklats från Vietnamfrågan 
till Irakfrågan. 

Den fortsatta framställningen i detta kapitel är indelad i tre delar. I avsnitt 
8.2 görs jämförelser mellan partierna beträffande de ideologiska målens inne-
håll, och i avsnitt 8.3 beträffande de ideologiska målens förekomst. I båda 
dessa avsnitt görs jämförelser först i varje utrikesfråga och därefter över 
tiden. Det skall framhållas att de jämförande resultat som presenteras i dessa 
avsnitt bygger uteslutande på de resultat, som tidigare har presenterats under 
avsnitten ”Sammanfattande resultat” i de enskilda partikapitlen. Det betyder 
att inga nya data har tillförts i kapitel 8. Avslutningsvis, i avsnitt 8.4 
diskuteras tänkbara förklaringar till utfallen i de jämförande analyserna.  

8.2 Jämförelser av de ideologiska målens innehåll 
8.2.1 Jämförelser mellan partierna i varje utrikesfråga 
Tre aspekter skall behandlas när det gäller jämförelser av innehållet i de 
ideologiska målen: vilka ideologiska mål som partierna överhuvudtaget har 
gett uttryck för, hur pass vanligt förekommande dessa mål har varit samt vilka 
ståndpunkter/argument som har givit uttryck för målen. Särskilt de två sista 
aspekterna är intressanta att studera, eftersom det skulle kunna vara så att 
partierna delvis har gett uttryck för samma mål (om man ser till själva mål-
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beteckningarna) men att dessa mål t.ex. har förekommit olika ofta eller har 
varit kopplade till ganska olika ståndpunkter/argument.  

Vietnamfrågan 
När det gäller frågan om vilka olika ideologiska mål som partierna har gett 
uttryck för i Vietnamfrågan visas detta i nedanstående tabell: 

Tabell 8.1:  Ideologiska mål som partierna har uttryckt i Vietnamfrågan. 

Skp/vpk Socialdemokraterna Folkpartiet Högerp./moderaterna 

Människor Människor Människor Människor 

Humanitet 
Moralisk rättfärdighet 
Rättvisa 
----- 
----- 
----- 

Humanitet 
----- 
Rättvisa 
Säkerhet/trygghet 
Mänskliga rättigheter 
----- 

Humanitet 
----- 
Rättvisa 
----- 
Mänskliga rättigheter 
----- 

Humanitet 
----- 
----- 
----- 
----- 
Frihet 

Staten Staten Staten Staten 

Demokrati 
----- 
Viss samhällsmodell 

Demokrati 
Motv. av kommunism 
----- 

Demokrati 
----- 
----- 

Demokrati 
----- 
----- 

Systemet Systemet Systemet Systemet 

Nationellt oberoende 
Avsk. av imperialism 
Avsk. av kapitalism 
Solidaritet 
----- 

Nationellt oberoende 
----- 
----- 
Solidaritet 
Avsk. av kolonialism 

Nationellt oberoende 
----- 
----- 
----- 
----- 

Nationellt oberoende 
----- 
----- 
Solidaritet 
----- 

----- ----- ----- Fred 

----- Frihet Frihet ----- 

Anm.: 1) Ett streck på en rad för ett parti markerar att inga sådana mål som finns på denna rad har 
förekommit hos detta parti (t.ex. har målet ”avskaffande av imperialism” inte förekommit hos social-
demokraterna, folkpartiet och moderaterna); 2) Rubrikerna ”Människor”, ”Staten” och ”Systemet” står 
för den tredelning av de ideologiska målen som tidigare har gjorts i teori-, metod- och empirikapitlen. 
Målen om “fred” och ”frihet” har inte kunnat föras in i någon av dessa tre kategorier (med undantag 
för högerpartiet/moderaterna angående frihetsmålet). 

Av sammanställningen framgår att vissa ideologiska mål uttrycktes av alla 
partier i Vietnamfrågan: främjandet av humanitet, demokrati och staters rätt 
till nationellt oberoende Andra ideologiska mål har förekommit hos några av 
partierna eller endast hos ett parti. De mål som uttrycktes hos några partier är 
solidaritet (hos alla utom folkpartiet), rättvisa (hos alla utom moderaterna), 
frihet (hos alla utom skp/vpk) och mänskliga rättigheter (hos socialdemokra-
terna och folkpartiet). Målen om avskaffande av imperialism, avskaffande av 
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kapitalism och moralisk rättfärdighet förekom bara hos skp/vpk. Motverkande 
av kommunism, avskaffande av kolonialism och inre säkerhet/trygghet före-
kom endast hos socialdemokraterna. Det ideologiska målet om fred kom till 
uttryck endast hos moderaterna.  

Ovanstående tabell säger emellertid ingenting om hur pass vanligt före-
kommande dessa ideologiska mål har varit. Om vi i stället lägger till denna 
aspekt får vi nedanstående sammanställning, där de mest frekventa målen har 
angivits överst och de minst frekventa nederst. 

Tabell 8.2:  Frekvens av de ideologiska mål som partierna har uttryckt 
i Vietnamfrågan. 

Skp/vpk Socialdemokraterna Folkpartiet Högerp./moderaterna 

Humanitet:  45  (37%) 
Nat. ober.:  38  (31%) 
Avsk. av 
imp.:  20  (16%) 
Solidaritet:  13  (10%) 
Avsk. av kap.:  2 (  2%) 
Demokrati:  1  (  1%) 
Moralisk 
rättf.:  1  (  1%) 
Rättvisa:  1  (  1%) 
Sam.modell:  1  (  1%) 

Humanitet:  27  (45%)
Nat. ober.:  17  (28%)
Rättvisa:  5  (  8%)
Demokrati:  3  (  5%)
Avsk. av kol.:  2  (  3%)
Frihet:  2 (  3%)
Motv. komm.:  1  (  2%)
Solidaritet:  1  (  2%)
Säkerhet/ 
tryggh.:  1  (  2%)
MR:  1  (  2%)

Humanitet:  20  (42%)
Demokrati:  16  (33%)
Nat. ober.:  9  (19%)
Frihet:  1 (  2%)
Rättvisa:  1  (  2%)
MR:  1 (  2%)

Humanitet  9  (41%) 
Demokrati:  7  (32%) 
Fred:  2  (  9%) 
Nat. ober.:  2  (  9%) 
Frihet:  1 (  4%) 
Solidaritet:  1  (  4%) 

Summa: 122 Summa: 60 Summa: 48 Summa: 22 

Anm.: 1) Siffrorna efter varje ideologiskt mål för ett parti anger hur många gånger som det målet 
totalt har förekommit i Vietnamfrågan för det partiet; 2) Procentsatserna efter varje ideologiskt mål 
anger hur stor andel av det totala antalet ideologiska mål (d.v.s. summan) som det målet har utgjort; 3) 
MR är en förkortning för ”mänskliga rättigheter”; 4) För moderaterna blir den totala procentsumman, 
på grund av avrundningar, inte exakt 100%. 

Det är naturligtvis mycket vanskligt att beräkna procentsatser för enskilda 
mål när det totala antalet ideologiska mål i vissa fall har varit så få. Beräk-
ningarna skall därför ses som ungefärliga skattningar, för att man skall få en 
någorlunda uppfattning om hur vanligt förekommande de olika ideologiska 
målen har varit hos partierna. 

 Vad kan då sägas utifrån sammanställningen i tabellen? Ett resultat är att 
värnandet av humanitet var det ideologiska mål, som var det vanligast före-
kommande inom alla partier i Vietnamfrågan. Detta mål var också, som 
nämndes tidigare, det ideologiska mål som alla partier gav uttryck för i Viet-
namfrågan. Det är därmed uppenbart att detta mål fick mycket stor genom-
slagskraft i Vietnamfrågan hos alla partier.  

Vidare var målet om staters rätt till nationellt oberoende det näst 
vanligaste ideologiska målet hos skp/vpk och socialdemokraterna, och för 
folkpartiet och moderaterna var det målet om demokrati som var det näst 
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vanligaste ideologiska målet. Som tidigare nämndes förekom också dessa mål 
hos alla prtier. Men här förefaller det alltså som om det fanns en skillnad 
mellan de socialistiska partierna och de borgerliga partierna beträffande hur 
pass ofta dessa mål förekom. Man skall förstås inte dra alltför starka slutsatser 
av procentberäkningarna, men det tycks ändå som om det finns ett mönster i 
materialet som kan vara värt att ta fasta på. I övrigt visar tabellen att många 
ideologiska mål hade en ganska låg frekvens med ofta bara någon enstaka 
förekomst. 

Men vad framkommer om man går in och studerar vilka ståndpunkter/ 
argument som ovanstående tre mål – humanitet, demokrati och nationellt 
obeoroende – var kopplade till? Menade partierna egentligen samma saker 
med de olika målen, eller fanns det trots allt underliggande skillnader mellan 
dem? 

När det gäller målet om humanitet var en grundläggande likhet mellan 
partierna att alla beklagade det lidande som det vietnamesiska folket fick utstå 
av kriget, och att kriget därför borde upphöra. En annan likhet var att alla 
partier också ansåg det vara nödvändigt med humanitärt bistånd till Vietnam.  

Men utöver detta fanns det också tydliga skillnader mellan partierna. 
Skp/vpk uttryckte mycket stark kritik mot USA:s krigföring och menade att 
den svenska regeringen borde uttrycka sin avsky mot kriget. Flera gånger 
användes också termer som ”folkmord” och ”utrotningskrig” om Vietnam-
kriget. Inom socialdemokraterna uttrycktes ståndpunkter om att det materiella 
stödet till Sydvietnams provisoriska revolutionära regering och till Demokra-
tiska republiken Vietnam (d.v.s. Nordvietnam) borde öka, bl.a. på grund av 
humanitära skäl. Inom den socialdemokratiska regeringen framhölls också att 
regeringen generellt ger bistånd till befrielserörelserna i tredje världen av bl.a. 
humanitära skäl. Inom folkpartiet och högerpartiet/moderaterna betonades 
mer att det humanitära biståndet borde ges där behoven är som störst, obero-
ende till vilka och om det är i Nord- och Sydvietnam. Förutom ovanstående 
skillnader är ett generellt mönster också att intensiteten i kritiken mot USA:s 
krigföring var starkast hos skp/vpk, något lägre hos socialdemokraterna och 
betydligt mer måttfull hos de borgerliga partierna. 

När det gäller målet om demokrati var den grundläggande ståndpunkten 
hos alla partier att det var önskvärt med fria val i Vietnam, helst under inter-
nationell kontroll. Men utöver detta fanns det tydliga skillnader mellan parti-
erna. Folkpartiet och moderaterna använde målet om demokrati för att 
uttrycka en ganska långtgående kritik mot såväl inrikes som utrikes aktörer. 
Inom dessa partier framhölls det beklagliga i att varken Nord- eller Sydviet-
nam styrdes av demokratiska regimer, och att inte FNL stod för demokratiska 
principer. Detta medförde att kritik också riktades mot den socialdemokra-
tiska regeringen, och i synnerhet mot statsrådet/statsministern Olof Palme, för 
att denne inte tillräckligt tydligt hade framhållit detta i den svenska utrikes-
debatten.  
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Det kan också noteras att Olof Palme menade att en av orsakerna till varför 
USA:s krigföring hade varit så skadlig var att den sannolikt kunde ha skadat 
en hel ungdomsgenerations tro på demokratin. När den demokratiska staten 
USA betedde sig som den gjorde i Vietnam kunde många ungdomar ha börjat 
tvivla på demokratin som fungerande statsskick. Till skillnad från hos de 
borgerliga partierna blev försvaret för demokratin hos Palme därför samtidigt 
en kritik mot USA:s agerande i Vietnamkriget. 

Beträffande målet om staters rätt till nationellt oberoende var en gemen-
sam nämnare för alla partier att de ansåg att Vietnams folk hade rätt till natio-
nell självständighet och att själva få bestämma över sitt lands framtid. Detta 
var alla fyra partiernas grundläggande ståndpunkter.  

Skp/vpk och socialdemokraterna uttryckte emellertid mer långtgående 
ståndpunkter när det gäller frågan om nationell självständighet. Inom skp/vpk 
fanns uppfattningar om att den svenska regeringen borde erkänna Demokra-
tiska republiken Vietnam, upprätta förbindelser med och erkänna FNL som 
huvudpart i förhandlingar, liksom att erkänna Sydvietnams provisoriska revo-
lutionära regering. Inom socialdemokratin uttrycktes också ståndpunkter om 
att den svenska regeringen borde öka det materiella biståndet till Sydvietnams 
provisoriska revolutionära regering och till Demokratiska republiken Viet-
nam, bl.a. för att understödja de krafter som kämpade för nationell självstän-
dighet. Inom den socialdemokratiska regeringen gjordes även kopplingar till 
Sveriges nationella säkerhetsintresse. Partiordföranden och statsministern 
Olof Palme menade att hävdandet av Vietnams rätt till nationell självständig-
het samtidigt hade varit hävdandet av de små staternas rätt till överlevnad i 
världspolitiken. Därmed hade, enligt Palme, Sveriges rätt till nationell säker-
het och överlevnad indirekt värnats i Vietnamdebatten. 

Irakfrågan 
Jag övergår därmed till att behandla Irakfrågan. Den första aspekten som skall 
klarläggas gäller vilka olika typer av ideologiska mål, som partierna har 
uttryckt i denna utrikesfråga. Detta åskådliggörs i nedanstående tabell. 

•
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Tabell 8.3:  Ideologiska mål som partierna har uttryckt i Irakfrågan. 

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Folkpartiet Moderaterna 

Människor Människor Människor Människor 

Humanitet 
Säkerhet/trygghet 
----- 
Mänskliga rättigheter 

Humanitet 
Säkerhet/trygghet 
Jämställdhet 
Mänskliga rättigheter 

Humanitet 
Säkerhet/trygghet 
----- 
Mänskliga rättigheter 

Humanitet 
Säkerhet/trygghet 
----- 
Mänskliga rättigheter 

Staten Staten Staten Staten 

Demokrati 
----- 
----- 
----- 

Demokrati 
Rättsstat 
----- 
----- 

Demokrati 
----- 
----- 
----- 

Demokrati 
Rättsstat 
Politisk öppenhet 
Civilt samhälle 

Systemet Systemet Systemet Systemet 

Nationellt oberoende 
Jämlika relationer 
----- 
----- 

Nationellt oberoende 
Jämlika relationer 
Solidaritet 
Fattigdomsbekämpn. 

Nationellt oberoende 
----- 
Solidaritet 
----- 

Nationellt oberoende 
Jämlika relationer 
----- 
----- 

Frihet Frihet ----- Frihet 

Anm.: 1) Ett streck på en rad för ett parti markerar att inga sådana mål som finns på denna rad har 
förekommit hos detta parti (t.ex. har målet ”jämlika relationer mellan världens stater” inte förekommit 
hos folkpartiet); 2) Rubrikerna ”Människor”, ”Staten” och ”Systemet” står för den tredelning av de 
ideologiska målen som tidigare har gjorts i teori-, metod- och empirikapitlen. Målet om ”frihet” har  
inte kunnat föras in i någon av dessa tre kategorier. 

Utifrån tabellen framgår det att vissa ideologiska mål uttrycktes av alla partier 
i Irakfrågan: främjandet av humanitet, mänskliga rättigheter, inre säkerhet/ 
trygghet, demokrati och staters rätt till nationellt oberoende. Andra ideolo-
giska mål har förekommit hos några av partierna eller endast hos ett parti. 
Dessa mål är jämlika relationer mellan staterna och målet om frihet (hos alla 
utom folkpartiet), solidaritet (hos socialdemokraterna och folkpartiet), vikten 
av en rättsstat (hos socialdemokraterna och moderaterna), fattigdomsbekämp-
ning och jämställdhet (endast hos socialdemokraterna), och målen om politisk 
öppenhet, civilt samhälle och fred (endast hos moderaterna). 

Frågan är då hur pass vanligt förekommande dessa ideologiska mål var 
hos partierna? Undersöker vi detta och rangordnar de ideologiska målen efter 
frekvens får vi nedanstående tabell 8.4.  
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Tabell 8.4: Frekvens av de ideologiska mål som partierna har uttryckt  
i Irakfrågan. 

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Folkpartiet Moderaterna 

Humanitet:  26 (43%) 
Demokrati:  10 (16%) 
Jämlika rel.:  10 (16%) 
Nat. ober.:  7 (12%) 
Frihet:  3 (  5%) 
MR:  3 (  5%) 
Säk./tryggh.:  2 (  3%) 
 

Humanitet:  16 (31%)
Demokrati:  15 (29%)
Nat. ober.:  5 (10%)
Jämlika rel.:  3 (  6%)
Säk./tryggh.:  3 (  6%)
Frihet:  3 (  6%)
MR:  2 (  4%)
Fattigd.bek.:  1 (  2%)
Jämställdhet:  1 (  2%)
Rättsstat:  1 (  2%)
Solidaritet:  1 (  2%)

Humanitet:  14 (43%)
Demokrati:  8 (24%)
MR:  5 (15%)
Nat. ober.:  4 (12%)
Solidaritet:  1 (  3%)
Säk./tryggh.:  1 (  3%)

Humanitet:  24 (35%) 
Demokrati:  13 (19%) 
MR:  8 (12%) 
Frihet: 6 (  9%) 
Fred:  4 (  6%) 
Säk./tryggh.:  4 (  6%) 
Nat. ob:  3 (  4%) 
Pol. öppenhet:  3 (  4%) 
Rättsstat:  1 (  2%) 
Civilt samh.:  1 (  2%) 
Jämlika rel.:  1 (  2%) 

Summa: 61 Summa: 51 Summa: 33 Summa: 68 

Anm.: 1) Siffrorna efter varje ideologiskt mål för ett parti anger hur många gånger som det målet 
totalt har förekommit i Irakfrågan för det partiet; 2) Procentsatserna efter varje mål anger hur stor 
andel av det totala antalet ideologiska mål som det målet har utgjort; 3) MR är en förkortning för 
”mänskliga rättigheter”; 4) För moderaterna blir den totala procentsumman, på grund av avrundningar, 
inte exakt 100%. 

Liksom i Vietnamfrågan skall det återigen framhållas att man inte bör dra 
alltför långtgående slutsatser utifrån procentberäkningarna. De skall endast 
ses som ungefärliga skattningar, för att man skall kunna få en någorlunda 
uppfattning om hur vanligt förekommande de olika ideologiska målen har 
varit hos partierna. 

Som tidigare nämndes var de ideologiska mål som förekom hos alla 
partier i Irakfrågan humanitet, mänskliga rättigheter, inre säkerhet/trygghet, 
demokrati och staters rätt till nationellt oberoende. Utifrån tabell 8.4 kan man 
utläsa att två av dessa – humanitet och demokrati – också var de två vanligast 
förekommande ideologiska målen hos alla partier. Dessa två mål fick således 
stor genomslagskraft i materialet för alla partier i Irakfrågan. 

Målen om mänskliga rättigheter, staters rätt till nationellt oberoende och 
inre säkerhet/trygghet hade en något lägre förekomst, men eftersom det rör 
sig om så få antal gånger som målen har förekommit avstår jag från att ytter-
ligare rangordna deras förekomst. I övrigt visar tabellen att många ideolo-
giska mål hade en ganska låg frekvens med ofta bara någon enstaka före-
komst. 

Frågan är då hur det förhåller sig mellan partierna om man också studerar 
vilka ståndpunkter/argument som har legat bakom de mål som alla partioer 
uttryckte i Irakfrågan – humanitet, mänskliga rättigheter, inre säkerhet/trygg-
het, demokrati och staters rätt till nationellt oberoende? Kvarstår likheterna 
eller framkommer det då mer underliggande olikheter mellan partierna? 

•
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När det gäller målet om humanitet var en grundläggande likhet mellan alla 
partier att Sverige borde bistå Irak med humanitär hjälp efter krigsanfallet, för 
att lindra nöd och lidande. I övrigt gavs humanitetsmålet delvis olika inne-
börder hos partierna. Inom vänsterpartiet fokuserades främst på de negativa 
verkningarna av USA:s militära anfall – både vad ett kommande anfall skulle 
kunna leda till (före 20/3 2003) och vad anfallet hade fått för verkningar på 
civilbefolkningen (efter 20/3 2003). Inom vänsterpartiet uttrycktes också 
ståndpunkter om att Sverige borde protestera mer i t.ex. FN mot kriget, 
eftersom ett krig leder till lidande för det irakiska folket. 

Inom socialdemokratin uttrycktes också farhågor mot att ett krig mot Irak 
skulle leda till mänskligt lidande. Men kritiken mot USA var inte lika stark 
som hos vänsterpartiet, eftersom bl.a. den socialdemokratiska regeringen 
menade att målet för regeringen var att avrusta Saddam Husseins regim från 
massförstörelsevapen. För att lyckas med detta behövde FN:s vapeninspektö-
rer få tillräckligt med tid, men om dessa t.ex. motarbetas eller inte lyckas 
utföra sina uppgifter hade FN:s säkerhetsråd rätt att besluta om militära 
åtgärder. Vidare framhölls inom socialdemokratin också de grymheter som 
Saddam Hussein hade utsatt det irakiska folket för, och den våldsutveckling i 
form av laglöshet och terrordåd som har präglat Iraks inre utveckling efter 
krigsanfallet. 

Inom folkpartiet fanns vissa likheter med socialdemokraterna, eftersom 
även folkpartiet framhöll att FN:s säkerhetsråd hade rätt att använda militärt 
våld mot Saddam Hussein ifall inga andra möjligheter fanns för att avrusta 
Irak. Även den inre utvecklingen i Irak efter krigsanfallet ansågs vara proble-
matisk på grund av alla vålds- och terrordåd. Däremot fanns en viss nyans-
skillnad gentemot socialdemokraterna, eftersom det inom folkpartiet påpeka-
des att det var önskvärt att Saddam Husseins regim föll på grund av att den 
hade förföljt och förtryckt den hade egna befolkningen.  

Inom moderaterna framhölls att om Saddam Hussein utvecklade massför-
störelsevapen skulle det komma att drabba många människor i och utanför 
Irak. Vidare fördömdes Saddam Husseins regim för den förföljelse, som den 
hade utsatt det irakiska folket för. Det framhölls också innan krigsanfallet att 
en militär aktion mot Irak inte fick uteslutas, eftersom man annars skulle 
spela diktatorer som Saddam Hussein i händerna. Efter krigsanfallet sades 
också att den militära operationen mot Irak var nödvändig av humanitära skäl. 
Den inre utvecklingen i Irak efter krigsanfallet ansågs också vara problema-
tisk på grund av allt våld och alla övergrepp som hade ägt rum i landet. 

När det gäller målet om mänskliga rättigheter fanns det en gemensam 
uppfattning hos alla partier om att det var viktigt att främja mänskliga 
rättigheter i Irak. Utöver det fanns det emellertid en rad skillnader mellan 
partierna. Hos vänsterpartiet kom målet om mänskliga rättigheter till uttryck 
främst via kritik mot USA:s agerande i Irak, och mot kriget som konfliktlös-
ningsmedel. Det framhölls att USA:s agerande i Irak inte har främjat 
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mänskliga rättigheter, och att värnandet av mänskliga rättigheter måste gå 
före kriget som konfliktlösningsmetod. Inom socialdemokraterna kritiserades 
Saddam Hussein och hans regim, för att de bröt mot de mänskliga rättig-
heterna.  

I likhet med socialdemokraterna uttryckte även folkpartiet och modera-
terna kritik mot Saddam Hussein och hans regim, för att de mänskliga rättig-
heterna inte respekterades. Men inom de två sistnämnda partierna menade 
man också att det yttersta ansvaret för att kriget bröt ut var att Saddam 
Hussein hade brutit mot de mänskliga rättigheterna. Inom folkpartiet och 
moderaterna lyftes även konflikten fram mellan det traditionella värnandet av 
statssuveräniteten och vikten av att värna människors rätt till liv, där i synner-
het moderaterna betonade att det senare inte fick stå tillbaka för det förra. 

Beträffande det ideologiska målet om inre säkerhet/trygghet i Irak fanns 
det även här flera olikheter mellan partierna angående vilka ståndpunkter/ 
argument som målet kopplades till. Från vänsterpartiets sida framhölls att det 
irakiska folkets säkerhet och trygghet måste garanteras, för att demokratin 
skall kunna utvecklas och för att irakierna själva skall kunna ta makten över 
landets framtid. Inom socialdemokraterna och folkpartiet framhölls mer 
allmänt vikten av att främja säkerhet och trygghet för Iraks befolkning. Inom 
moderaterna uttalades samma mer generella hållning till Iraks inre säkerhet, 
som framkom hos socialdemokraterna. Men inom moderaterna gjordes dess-
utom kopplingar till folkrätten utifrån ståndpunkten att folkrätten måste vara 
en rätt för alla människor att leva i säkerhet och fred. 

När det gäller målet om demokrati uttryckte alla partier ståndpunkten att 
det var önskvärt med en demokratisering av Irak, där en demokratiserings-
process igångsätts. I princip alla partier framhöll att det är viktigt att Sverige 
är med i denna process, och att utomstående organisationer som t.ex. FN och 
EU involveras. Men vissa skillnader kan också skönjas mellan partierna. 

Inom vänsterpartiet gjordes tydliga ställningstaganden om att USA måste 
lämna Irak, och att det måste vara FN som spelar den viktigaste rollen i Iraks 
demokratisering. Överhuvudtaget formulerades ganska skarp kritik mot USA 
om att militära operationer som den i Irak inte kan främja demokrati i fjärran 
länder. Inom socialdemokraterna uttrycktes kritik mot att Saddam Husseins 
regim inte levde upp till kravet på demokrati. Folkpartiet och moderaterna 
drev emellertid kritiken mot Saddam Hussein ett steg längre. Inom folkpartiet 
uttrycktes uppfattningen att en av orsakerna till att kriget bröt ut var Saddam 
Husseins förakt för demokrati, och att i länder som Irak där demokrati saknas 
kan politiska ledare plåga och förtrycka den egna befolkningen. En demokra-
tisering av inte bara Irak, utan hela Mellanöstern, ansågs också nödvändig. 
Inom moderaterna framhölls det också direkt efter krigsanfallet som positivt 
att Saddam Hussein nu kunde avsättas, eftersom det irakiska folket kunde ges 
möjlighet att leva i demokrati framöver. 

•



 

 249

När det gäller målet om staters rätt till nationellt oberoende fanns det också 
här en minsta gemensamma nämnare för alla partier, men utöver det anlades 
olika infallsvinklar på frågan. Gemensamt för alla partier var att de ansåg det 
önskvärt med ett Irak som är självständigt från yttre makter, och som självt 
bestämmer över sin framtid. Men från vänsterpartiets sida var man mycket 
bestämd med att USA måste lämna Irak, och man betecknade USA:s ageran-
de som en illegal ”ockupation” av Irak. Inom socialdemokraterna uttrycktes 
inte en lika stark kritik mot USA. Det framhölls mer att det är viktigt att 
organisationer som t.ex. FN och EU spelar en central roll i övergångsproces-
sen med att låta irakierna själva ta makten över landet, och att för att bl.a. 
lyckas med demokratiseringen och landets allmänna inre återhämtning är det 
viktigt att irakierna själva får styra över utvecklingsprocessen. Folkpartiets 
och moderaternas ståndpunkter låg i hög grad i linje med socialdemokraternas 
avseende vikten av att aktörer som t.ex. FN och EU involveras. I synnerhet 
moderaterna framhöll att det är viktigt att utomstående aktörer lyssnar på och 
tar hänsyn till övergångsregimen i Irak. 

8.2.2 Jämförelser mellan partierna över tid 
Jag övergår därmed till jämförelser mellan partierna över tiden. Jag går inte in 
på alla enskilda ideologiska mål och utreder skillnader och likheter över tid 
mellan partierna, utan fokuserar i stället på några utvecklingsmönster som jag 
anser vara intressanta att lyfta fram och även att sedan förklara (i avsnitt 8.4). 

Ett konstaterande är att det kan vara vanskligt att dra slutsatser om olik-
heter över tid, eftersom flera av målen har förekommit så få gånger hos vissa 
partier. Exempelvis förekom målet om frihet i Vietnamfrågan hos social-
demokraterna, folkpartiet och moderaterna, men inte hos skp/vpk. I Irak-
frågan förekom det däremot hos vänsterpartiet, socialdemokraterna och 
moderaterna, men inte hos folkpartiet. Detta skulle då kunna vara intressant 
att lyfta fram och förklara. Problemet är dock att frihetsmålet bara uttrycktes 
1–2 gånger i Vietnamfrågan hos de partier där det förekom, och 3–6 gånger i 
Irakfrågan hos de partier där det då förekom. Detta gör att hela diskussionen 
om frihetsmålet riskerar att bli mycket osäker. 

Jag skall lyfta fram två mönster över tid, som handlar om likheter mellan 
partierna. Ett sådant är att i både Vietnam- och Irakfrågan kom de tre ideo-
logiska målen om humanitet, demokrati och staters rätt till nationellt obero-
ende till uttryck hos alla fyra partierna. Här finns alltså en kontinuitet över 
tiden hos alla partier. Ett andra mönster är att vissa mål förekom hos alla 
partier i Irakfrågan. Målet om inre säkerhet/trygghet var i stort sett helt från-
varande i Vietnamfrågan hos alla partier (det förekom dock en gång hos 
socialdemokraterna), men kom sedan till uttryck hos alla i Irakfrågan. Samma 
tendens gäller också för målet om mänskliga rättigheter, vilket i stort sett inte 
kom till uttryck alls i Vietnamfrågan (det förekom dock en gång hos 
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socialdemokraterna och en gång hos folkpartiet), men sedan återfanns hos alla 
partier i Irakfrågan. Det första utvecklingsmönstret handlar alltså om 
kontinuitet över tiden, och det andra om förändring över tiden. Jag kommer 
att återkomma i nästa avsnitt 8.4 till vilka förklaringar, som det skulle kunna 
finnas till dessa utvecklingsmönster hos partierna. 

8.3 Jämförelser av de ideologiska målens förekomst 
8.3.1  Jämförelser mellan partierna i varje utrikesfråga 

Vietnamfrågan 
Ett huvudresultat vid jämförelsen mellan partierna i Vietnamfrågan är att de 
ideologiska målen fick en stark genomslagskraft i materialet hos nästan alla 
partier, där undantaget är moderaterna. För alla partier utom för moderater-
na hade de ideologiska målen en klart högre förekomst än säkerhetsmålen, de 
ekonomiska målen och målen inom kategorin övriga mål. För vänsterpartiet, 
socialdemokraterna och folkpartiet låg i Vietnamfrågan de ideologiska 
målens andel av det totala antalet mål på 75%–87%. Vänsterpartiet låg högst 
med 86%, folkpartiet näst högst med 80% och socialdemokraterna kom på 
tredje plats med 75%. För moderaterna var de ideologiska målens andel, av 
det totala antalet mål som partiet gav uttryck för, däremot 37%.  

Irakfrågan 
Det centrala resultatet vid jämförelsen mellan partierna i Irakfrågan är att de 
ideologiska målen hade en stark genomslagskraft i materialet hos alla par-
tier. En jämförelse visar att resultatet från Vietnamfrågan kan sägas ha 
förstärkts i Irakfrågan, eftersom de ideologiska målen nu hos alla partier hade 
en klart högre förekomst än alla andra mål. De ideologiska målens förekomst 
låg i intervallet 65%–86% hos alla partier. Högst andel ideologiska mål 
förekom hos folkpartiet där denna var 85% av alla observerade mål, och näst 
högt andel fanns hos socialdemokraterna med 80%. Den tredje högsta andelen 
återfinns hos moderaterna där den var 77%. Lägst andel ideologiska mål 
förekom inom vänsterpartiet där denna var 66%. 

8.3.2 Jämförelser mellan partierna över tid 
Görs jämförelser mellan partierna över tiden, där resultaten i Vietnamfrågan 
ställs mot dem i Irakfrågan, blir huvudresultatet följande. För socialdemokra-
terna och folkpartiet var utvecklingen av de ideologiska målens förekomst i 
princip oförändrad över tid. För vänsterpartiet skedde däremot en viss ned-
gång över tid, och för moderaterna en klar ökning. 

•
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Inom det socialdemokratiska partiet var i Vietnamfrågan de ideologiska 
målens andel av det totala antalet mål som partiet gav uttryck för 75%. I 
Irakfrågan var motsvarande andel 80%. För folkpartiet var andelen ideologis-
ka mål i Vietnamfrågan 80%, och 85% i Irakfrågan. Då skillnaderna mellan 
utrikesfrågorna över tid var så pass små bör utvecklingen av de ideologiska 
målens förekomst över tid rimligtvis betraktas som oförändrad för båda 
partierna. 

Inom vänsterpartiet skedde en viss nedgång över tiden. Av alla mål som 
partiet gav uttryck för i Vietnamfrågan utgjordes 86% av ideologiska mål, 
medan denna andel var 66% i Irakfrågan. För moderaternas del kan det 
konstateras att en klar ökning av de ideologiska målens genomslagskraft ägde 
rum. Från att ha utgjort 37% av alla mål som partiet uttryckte i Vietnam-
frågan utgjorde de i stället 77% av alla mål i Irakfrågan. 

8.4 Att förklara de jämförande resultaten 
Den förklarande analysen är, liksom i de enskilda partikapitlen, uppdelad i två 
delar. Först kommer den resonerande orsaksanalysen där jag diskuterar vilka 
orsaker som kan tänkas överensstämma med empirin. Därefter kommer den 
hypotesprövande analysen där jag undersöker om förväntade utfall av de 
ideologiska målen stämmer med de empiriska resultaten.  

8.4.1  Resonerande orsaksanalys 
Den resonerande orsaksanalysen fokuserar på jämförelserna av de ideologiska 
målens innehåll. Jag avser inte att gå in på alla ideologiska mål och diskutera 
varför vissa har förekommit hos vissa partier men inte hos andra. En viss 
koncentration kommer i stället att ske. Som tidigare nämndes skall två 
utvecklingsmönster över tiden försöka förklaras. Ett sådant är att i både 
Vietnam- och Irakfrågan kom målen om humanitet, demokrati och staters rätt 
till nationellt oberoende till uttryck. En tänkbar förklaring till detta fenomen 
kan vara att det har funnits en minsta gemensamma nämnare för alla partier, 
nämligen att det fanns vissa gemensamma drag i båda utrikesfrågorna som 
främjade förekomsten av dessa mål. Denna förklaring anknyter till liberalis-
mens, och bl.a. Kjell Goldmanns, tes om att de utrikespolitiska målen är sak-
frågeberoende. 

Vietnamkonflikten innebar ett stort mänskligt lidande för många män-
niskor i Vietnam. När uppgifter om vad som pågick i Vietnam började nå 
Sverige kan många inom partierna därför ha känt en indignation över krigets 
fasor. Vietnamkriget var också den första större konflikt i världen där bilder 
över kriget kablades ut via TV till det svenska folket, vilket gjorde att krigets 
grymheter blev mer påtagliga än tidigare.  
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Vidare styrdes både Syd- och Nordvietnam vid tiden för Vietnamkriget av 
icke-demokratiska regimer. I Nordvietnam hade Ho Chi Minh konsoliderat 
makten med hårda metoder, och några spår av demokrati i ordets vedertagna 
mening fanns inte. Nationalförsamlingen var egentligen ett bihang till den 
beslutsprocess som sköttes av Arbetarpartiet, med den verkliga makten starkt 
koncentrerad till partieliten. Sydvietnam styrdes sedan mitten av 1950-talet av 
Ngo Dinh Diem, och var också i praktiken en diktatur. Diem mördades 1963, 
men ersattes av andra militärjuntor. 1967 hölls dock presidentval i Syd-
vietnam där Ngyen Van Thieu vann, och en ny konstitution antogs med starka 
amerikanska inslag. Valet hade dock brister i demokratisk mening. Thieu-
regimens styre präglades de följande åren också av ett visst vanstyre med 
inslag av bl.a. korruption.796 

Vietnamkonflikten var också en del av en större avkoloniseringsprocess i 
världen, som hade tagit ny fart efter andra världskriget. Allt fler nationer som 
hade varit kolonier till västeuropeiska länder ville frigöra sig och bli oberoen-
de. I Vietnam hade den processen pågått sedan slutet av 1940-talet då frans-
männen ingrep, men sedan tvingades lämna Vietnam 1954. En av förutsätt-
ningarna för denna avkoloniseringsprocess var också den internationella 
normförändring, som hade ägt rum efter andra världskriget om att det inte 
längre var legitimt av europeiska länder att inneha kolonier i andra delar av 
världen.797 Det är därför sannolikt att många inom partierna stödde denna 
avkoloniseringsprocess generellt, och därför ville att även Vietnams folk 
skulle göra sig fritt från utländska makter. 

Om vi övergår till Irakkonflikten har även denna handlat om ett militärt 
krig, som har lett till att civila människor har dödats och sårats. I Irak har 
också den inre utvecklingen i landet kännetecknats av inre oroligheter och 
våldsdåd. Vidare hade den tidigare ledaren i Irak, Saddam Hussein, varit 
ledare för en grym terrorregim som har legat bakom många irakiers död och 
lidande. Husseins terrorstyre och krigets lidanden kan säkert ha medfört 
sympati från många personer inom partierna om att Iraks folk i framtiden 
borde få en demokratiskt vald regering, som inte förtrycker och plågar det 
egna folket.  

Irakkriget handlade också om att USA gick in med stora militära resurser 
i landet, och sedan också har kvarlämnat stora militära styrkor för att skapa 
inre säkerhet och stabilitet liksom för att fortsätta kampen mot Al-Quaida och 
internationell terrorism i landet. Detta kan därför ha gjort att många inom 
partierna har ansett att det vore önskvärt att det irakiska folket, på kortare 
eller längre sikt, får bestämma över Iraks framtida utveckling. 

När det gäller det andra utvecklingsmönsret om varför målen om 
mänskliga rättigheter och inre säkerhet/trygghet uttrycktes hos alla partier i 
 

                                                        
796 Hägerdal 2005, s. 234–239, 243, 251, 262 och 297. 
797 Jackson 1993, s. 119–125 och 129–130; Betts 1998, s. 38–45. 
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Irakfrågan men var nästan helt frånvarande i Vietnamfrågan kan knappast för-
klaringen om utrikesfrågornas karaktär (i form av olikheter mellan frågorna) 
vara relevant. Skälet är att både Vietnam- och Irakfrågan har inneburit ett 
stort mänskligt lidande och otrygghet/osäkerhet för en stor del av befolk-
ningen. En förklaring som jag i stället tror kan vara giltig är att det kanske har 
blivit vanligare idag att tala om mänskliga rättigheter, och den inre säkerheten 
för en stats befolkning. Under de senaste decennierna har det nämligen upp-
stått en internationell debatt om att statssuveräniteten kan komma i konflikt 
med människors rätt/behov av att slippa plågas av t.ex. inre konflikter i den 
egna staten och den egna statens terrorregim. Det har också blivit vanligt 
inom FN att tala om ”mänsklig säkerhet”, ”humanitär intervention” och om 
ansvaret att skydda människors liv och säkerhet (the responsibility to 
protect).798 Denna förklaring knyter an till liberalismens och konstrukti-
vismens tes om att förändrade internationella normer kan påverka staters 
utrikespolitik/utrikesdebatt. 

Avslutningsvis, vad skulle kunna förklara de skillnader som har fram-
kommit mellan partierna när det gäller vilka ståndpunkter/argument som har 
legat bakom de ideologiska målen. I Vietnamfrågan respektive Irakfrågan 
fanns det ett antal ideologiska mål som alla partier gav uttryck för, men det 
fanns underliggande meningsskiljaktigheter mellan dem (en s.k. värdekon-
flikt). Jag tror att en grundläggande förklaring till detta handlar om partiernas 
ideologiska utgångspunkter.  

Beroende på hur man ideologiskt förhåller sig till samhället och världen 
kommer man också att ha olika syn på vad som är bra/dåligt, önskvärt/icke-
önskvärt, etc. Det innebär också att partiernas ideologiska utgångspunkter 
sannolikt har påverkat hur de har tolkat och uppfattat USA:s agerande i 
Vietnam och Irak. Från ett mer socialistiskt perspektiv blev USA:s agerande 
högt problematiskt, eftersom det kunde tolkas som uttryck för imperialism, 
nykolonialism, kapitalistiskt förtryck, maktfullkomlighet, etc. Från ett mer 
liberalt perspektiv kunde USA:s agerande tvärtom ses som mer positivt, 
eftersom det kunde tolkas som försvar för t.ex. frihet, demokrati och 
kapitalism/frihandel (som ses som positivt).  

Men som har framgått i detta kapitel, och i de föregående partikapitlen, 
var konflikten mellan partierna större i Vietnamfrågan än i Irakfrågan. I 
Vietnamfrågan gick den huvudsakliga skiljelinjen mellan skp/vpk–
socialdemokraterna och folkpartiet–moderaterna. Dessutom uttrycktes stark 
kritik av i synnerhet skp/vpk mot USA:s agerande i Vietnam, även om en mer 

 

                                                        
798 Taylor och Curtis 2005, s. 413–417; Wheeler och Bellamy 2005, s. 556, 564–566 och 572–
573; Weiss 2005, s. 12–25; Kerr 2007, s. 103–104. 
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modifierad kritik kom från socialdemokraterna.799 Från folkpartiet och 
högerpartiet/moderaterna riktades skarp kritik mot skp/vpk och den social-
demokratiska regeringens USA-kritik, och särskilt mot det sätt som den 
framfördes på. I Irakfrågan gick skiljelinjen snarare mellan vänsterpartiet och 
de resterande partierna, eftersom socialdemokraternas ståndpunkter inte alltid 
avvek så markant från folkpartiets och moderaternas. Vänsterpartiet uttryckte 
stark kritik mot USA även i Irakfrågan. Däremot uteblev den skapa kritiken 
mot USA hos socialdemokraterna, vilket medförde att kritiken från folkpartiet 
och moderaterna mot socialdemokraterna blev i princip obefintlig 

Jag tror att det åtminstone finns två förklaringar till denna förändring över 
tid. Den första är att konfliktdimensionerna i världspolitiken har varierat över 
tid. Under den bipolära strukturen när det kalla kriget rådde fanns det en 
ideologisk konfliktdimension mellan socialism/kommunism och liberalism. 
Efter det kalla krigets slut har denna försvunnit, och i den unipolära eran 
ersatts av bl.a. spänningen mellan större och mindre stater och under 2000-
talet av kampen mot internationell terrorism. Detta medförde sannolikt att i 
Vietnamfrågan ”aktiverades” partiernas olika ideologiska utgångspunkter mer 
än i Irakfrågan, medan en större enighet uppstod i Irakfrågan eftersom det 
fanns t.ex. en uppslutning hos flera av partierna bakom FN.s säkerhetsråd och 
i kampen mot terrorismen och massförstörelsevapen.  

Den andra förklaringen, som handlar om varför socialdemokraternas 
kritik mot USA var mindre i Irakfrågan än i Vietnamfrågan, är kopplad till 
Sveriges deltagande i GUSP. När samordningen och enigheten inom GUSP är 
så central blir utrymmet begränsat för en mindre medlemsstat som Sverige att 
själv driva en starkt kritisk linje, som kanske är kontroversiell hos många 
andra medlemsstater. Handlingsutrymmet torde alltså ha varit större i 
Vietnamfrågan för regeringen att använda kritik som utrikespolitiskt medel, 
jämfört med i Irakfrågan. 

8.4.2 Hypotesprövande orsaksanalys 
Den hypotesprövande analysen avser skillnader mellan partierna när det 
gäller förekomsten av ideologiska mål i varje utrikesfråga, och när det gäller 
utvecklingen av de ideologiska målens förekomst över tid. 

Skillnader mellan partierna i varje utrikesfråga 
I teorikapitlet angavs att det förväntade utfallet beträffande skillnader mellan 
partierna i varje utrikesfråga är att de ideologiska målens förekomst var lägre 
 

                                                        
799 När jag talar om kritik från partierna i utrikesfrågorna utgår jag från utrikesfrågorna som 
helhet, och från avhandlingens empiriska material. Hos socialdemokraterna finns dock exempel 
från framför allt Olof Palme där mycket skarp kritik mot USA framförts vid enskilda tillfällen, 
t.ex. i radiotalet den 23 december 1972. 
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hos regeringspartier jämfört med hos oppositionspartier. Det innebär att de 
ideologiska målens förekomst bör vara lägre hos socialdemokraterna (rege-
ringsparti) jämfört med hos vänsterpartiet, folkpartiet och moderaterna (oppo-
sitionspartier). Detta förväntade utfall bygger på hypotesen om partiernas roll 
i det nationella partisystemet (H3). Jag återger den figur som åskådliggjorde 
detta i teorikapitlet: 

Figur 8.1: Förväntade skillnader mellan partierna i de ideologiska målens 
förekomst i varje utrikesfråga. 

 Regeringsparti Oppositionsparti 

H3: Partiernas roll i partisystemet Lägre förekomst Högre förekomst 

 
Stämmer då förutsägelsen med de empiriska resultat som har framkommit i 
detta kapitel? När det gäller Vietnamfrågan får hypotesen svagt eller inget 
empiriskt stöd. De ideologiska målens förekomst var visserligen högre för 
folkpartiet och vänsterpartiet än för socialdemokraterna, men det rörde sig 
inte om några markanta skillnader. Skillnaden mot socialdemokraterna låg på 
endast ca 5–10 procentenheter. Resultaten för ett av oppositionspartierna – 
moderaterna – går också i motsatt riktning jämfört med vad hypotesen för-
utsäger. De ideologiska målens förekomst var kraftigt lägre för moderaterna 
jämfört med för socialdemokraterna. 

När det gäller Irakfrågan blir också slutsatsen att hypotesen får ett mycket 
svagt stöd eller inget stöd alls. I det enda fall där de ideologiska målens 
förekomst var högre för ett oppositionsparti än för regeringspartiet var 
skillnaden mycket liten. Fallet gällde folkpartiet, där de ideologiska målens 
förekomst var 85% jämfört med 80% för socialdemokraterna. När det gällde 
övriga oppositionspartier var de ideologiska målens förekomst lägre än för 
socialdemokraterna. 

Hypotesen om partiernas roll i partisystemet (H3) har alltså fått ett svagt 
empiriskt stöd eller inget stöd alls. Frågan är då vad som i stället skulle kunna 
förklara resultaten? Jag tror att en grundläggande förklaring är att utrikes-
frågornas karaktär gynnade förekomsten av ideologiska mål, vilket gjorde att 
det generellt blev en hög förekomst av ideologiska mål hos partierna. Denna 
förklaring lyftes också fram tidigare i de enskilda partikapitlen till varför de 
ideologiska målen fick en relativt hög förekomst. Ett undantag är höger-
partiet/moderaterna i Vietnamfrågan, vilket jag återkommer till strax. Det kan 
också noteras att det finns en viss variation i Irakfrågan mellan vänsterpartiet 
och de övriga partierna på 11–19 procentenheter (se avsnitt 8.3.1). 
Variationen är dock inte så pass omfattande att jag skall försöka förklara den 
närmare. 
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Att de ideologiska målen hade en betydligt lägre genomslagskraft hos höger-
partiet/moderaterna i Vietnamfrågan jämfört med hos andra partier berodde 
sannolikt mycket på den kritik, som riktades mot de socialistiska partierna. 
Högerpartiet/moderaterna får nog sägas vara det riksdagsparti som angrep 
regeringens Vietnampolitik hårdast. Inom det partiet menade man att den 
kritik som riktades mot USA:s krigföring i Vietnam bl.a. hade skadat den 
svenska neutralitetspolitiken, och tagit sig orimliga och oanständiga former. 
Som angavs i kapitel 7 om moderaterna torde en möjlig förklaring till denna 
kritik kunna vara relaterad till partiideologin. Detta innebär att partiideologin 
som påverkansfaktor på förekomsten av ideologiska mål ”aktiverades” när 
skp/vpk och socialdemokraterna framförde stark kritik mot USA:s agerande. 
Därmed fick inte förklaringsfaktorn utrikesfrågans karaktär den effekt på de 
ideologiska målens förekomst i Vietnamfrågan som hos flera av de andra 
partierna. 

Skillnader mellan partierna över tid 
Följande förväntade utfall om skillnader mellan partierna i de ideologiska 
målens förekomst över tid formulerades i teorikapitlet: de ideologiska målens 
förekomst ökade över tid hos oppositionspartier medan den var oförändrad 
över tid hos regeringspartier. Det betyder att en ökning bör ha skett hos 
vänsterpartiet, folkpartiet och moderaterna (oppositionspartier), medan den 
var oförändrad hos socialdemokraterna (regeringsparti).  

Det förväntade utfallet bygger på den samlade förväntade effekten i 
hypoteserna om polaritet (H1) och GUSP (H2). I H1 gjordes förutsägelsen att 
de ideologiska målen borde öka för alla partier. I H2 var förutsägelsen att de 
ideologiska målens förekomst borde minska för regeringspartier, medan ingen 
effekt av GUSP antogs förekomma på oppositionspartier. För oppositions-
partier bör vi därför utifrån H1 och H2 tillsammans förvänta oss en ökning av 
ideologiska målens förekomst över tid. För regeringspartier bör vi utifrån H1 
och H2 tillsammans förvänta oss en oförändrad förekomst av de ideologiska 
målens förekomst över tid (givet antagandet av den sammanlagda effekten av 
en ökning och minskning blir ett oförändrat utfall). Jag återger den figur som 
åskådliggjorde detta i teorikapitlet: 
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Figur 8.2: Förväntade utfall av de ideologiska målens förekomst hos partierna 
över tid. 

 Regeringsparti Oppositionsparti 

H1: Polaritet Ökning Ökning 

H2: GUSP Minskning Ingen påverkan 

  
 
 

Oförändrat 

 
 
 

Ökning 

 
Vilket empiriskt stöd får då hypoteserna H1 och H2 utifrån resultaten i detta 
kapitel? Slutsatsen blir att hypotesen får ett visst, men inte fullödigt, stöd. När 
det gäller oppositionspartierna ökade de ideologiska målens genomslagskraft 
i materialet över tiden för moderaterna. Däremot skedde en minskning för 
vänsterpartiet, och för folkpartiet var utvecklingen över tid i stort sett oför-
ändrad. För socialdemokraterna var utvecklingen av de ideologiska målens 
förekomst i princip oförändrad över tid. Det är alltså resultaten för vänster-
partiet och folkpartiet som avviker från det förväntade utfallet. Därmed har vi 
fått en skillnad mellan oppositionspartierna, som vi inte borde ha fått. Det 
innebär att förklaringen om internationell politisk struktur (polaritet) inte kan 
stämma, eftersom alla oppositionspartier borde ha fått en ökning av de 
ideologiska målens förekomst över tid. Det medför också att man kan ifråga-
sätta om den är giltig för socialdemokraterna, eftersom den bör påverka alla 
partier (såväl regeringspartier som oppositionspartier). 

Vilka alternativa förklaringar kan det finnas till de resultat som har erhål-
lits? I de tidigare partikapitlen har förklaringar till de ideologiska målens 
förekomst över tid hos varje parti diskuterats. Jag skall återknyta till dessa 
förklaringar när skillnader och likheter mellan partierna skall förklaras. Hos 
både socialdemokraterna och folkpartiet var de ideologiska målens förekomst 
över tid i princip oförändrad. I både Vietnam- och Irakfrågan låg förekomsten 
av dessa mål också på en relativt jämn och hög nivå. En tänkbar förklaring 
som framlades till varför de kan vara så är utrikesfrågornas karaktär, där en 
hög förekomst av vissa ideologiska mål gynnades i båda frågorna och därmed 
medförde att de ideologiska målen fick en klart högre förekomst än andra 
måltyper. 

I Vietnamfrågan var t.ex. målen om humanitet och staters rätt till natio-
nellt oberoende högfrekventa hos socialdemokraterna, och hos folkpartiet 
målen om demokrati och humanitet. Vietnamkonflikten innebar ett stort 
mänskligt lidande, den kunde kopplas till den större frågan om avkolonise-
ringsprocessen om staters rätt till nationellt oberoende och i varken Syd- eller 
Nordvietnam rådde demokrati i egentlig mening. I Irakfrågan var t.ex. målen 
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om humanitet och demokrati högfrekventa hos socialdemokraterna, och 
särskilt humanitetsmålet hos folkpartiet. Även i Irakkonflikten var ett centralt 
inslag det lidande som människor fick utstå, både under Saddam Husseins 
regim och under kriget mot Irak. Irak var vid krigsanfallet inte heller någon 
demokrati. 

För vänsterpartiet sjönk de ideologiska målens förekomst något över 
tiden. En tänkbar förklaring som lades fram till detta i kapitel 4 var att i 
Irakfrågan hade kritiken mot USA ett annat innehåll än i Vietnamfrågan. I 
Vietnamkonflikten handlade många av ståndpunkterna om att USA:s krig-
föring mot Vietnam t.ex. medförde död och lidande, kränkte Vietnams rätt till 
nationell självständighet och var ett uttryck för en aggressiv imperialism. I 
Irakkonflikten handlade en del av kritiken mot USA i stället om att åsido-
sättandet av FN och folkrätten var en farlig utveckling av principerna för 
världsordningen. En hel del kritik framfördes även mot den svenska rege-
ringen om att denna borde agera mer kraftfullt på den internationella arenan 
för att höja rösten mot USA:s Irakpolitik. Kritikens olika innehåll innebar att 
fler säkerhetsmål och s.k. övriga mål kom till uttryck i Irakfrågan än i 
Vietnamfrågan.  

  Att de ideologiska målens förekomst minskade något över tiden antogs 
kunna ha att göra med att i Vietnamfrågan samverkade partiideologin som 
drivkraft med utrikesfrågans karaktär. Karaktären på utrikesfrågan gynnade 
en hög förekomst av de ideologiska målen, samtidigt som flera ideologiska 
mål i partiets USA-kritik antogs vara ideologiskt betingade. Karaktären på 
Irakfrågan gynnade också en hög förekomst av ideologiska mål, och en del av 
partiets USA-kritik var också ideologiskt betingad i denna utrikesfråga. Men i 
och med att USA:s agerande tog sig delvis andra former i Irakfrågan blev 
partiets kritik delvis annorlunda, och andra utrikespolitiska måltyper (säker-
hetsmål och s.k. övriga mål) fick en något högre förekomst än i Vietnam-
frågan. 

Beträffande moderaterna skedde en kraftig ökning av de ideologiska 
målens förekomst över tid. En tänkbar förklaring till varför det skulle kunna 
vara så, som framlades i kapitel 7, är att i Irakfrågan framfördes inte alls lika 
mycket kritik mot den svenska regeringen som i Vietnamfrågan. Under 
Vietnamkriget uttrycktes många säkerhetsmål och s.k. övriga mål i kritiken 
mot regeringen. I Irakfrågan var däremot kritiken mot formen för regeringens 
utrikespolitik i princip obefintlig, vilket gjorde att andelen s.k. övriga mål inte 
fick lika stark genomslagskraft i debatten som i Vietnamfrågan. En del av 
kritiken mot regeringen i Vietnamfrågan antogs kunna vara partiideologisk 
betingad. Då den svenska regeringens kritik mot USA till stora delar uteblev i 
Irakfrågan kan det också antas att det ideologiskt grundade ”försvaret” för 
USA inte mobiliserades i lika hög grad. 

Liksom hos vänsterpartiet skulle även förklaringarna om utrikesfrågans 
karaktär och partiideologi kunna kopplas ihop för att förklara förändring av 
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de ideologiska målens förekomst över tid. För moderaternas del skulle man 
kunna anta att i Vietnamfrågan minskade ”partiideologin” som drivkraft 
effekterna av ”utrikesfrågans karaktär”, så att de ideologiska målens före-
komst inte blev hög utan låg. Det som genererade partiets kritik mot den 
socialdemokratiska regeringen och skp/vpk var den kritik som dessa partier 
framförde mot USA. Då högerpartiets/moderaternas grundideologi var 
annorlunda än skp:s/vpk:s medförde det att partiideologin inte samverkade 
med själva utrikesfrågan, som i fallet hos skp/vpk, så att många ideologiska 
mål uttryckes. I stället blev effekten att många säkerhetsmål och s.k. övriga 
mål kom till uttryck i Vietnamfrågan, och därmed blev förekomsten av 
ideologiska mål relativt låg. I Irakfrågan var kritiken från i synnerhet 
socialdemokraterna mot USA inte alls lika omfattande som i Vietnamfrågan, 
vilket gjorde att partiideologin inte ”aktiverades” på samma sätt som i 
Vietnamfrågan. Därmed kunde karaktären på utrikesfrågan gynna förekoms-
ten av ideologiska mål utan att ”störas” av partiideologin som påverkans-
faktor. 
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KAPITEL 9 

Ideologiska mål i svensk utrikesdebatt  
– slutsatser och reflexioner 

9.1 Inledning 
Jag började kapitel 1 med exempel på utrikespolitiska strider mellan de 
svenska politiska partierna som huvudsakligen handlade om ideologiska mål, 
och konstaterade att detta går emot vanliga föreställningar om att utrikespoli-
tiken brukar handla om materiella mål samt att partierna brukar betona sam-
förstånd och konsensus. Syftet med avhandlingen har därför varit att beskriva 
och förklara innehållet i och förekomsten av ideologiska mål i utrikespolitiska 
debatter genom att studera två fall – Vietnam- och Irakkriget. Utöver svaren 
på forskningsfrågorna som ställdes i kapitel 1 finns det tre viktiga slutsatser i 
avhandlingen. 

Den första är att det finns en grundläggande olikhet mellan partierna när 
det gäller vilka ståndpunkter/argument som har legat bakom de ideologiska 
mål, som de på ytan förefaller ha varit eniga kring. Att det finns sådana 
underliggande skillnader mellan partierna när det gäller hur de ideologiska 
målen har kommit till uttryck benämner jag som att det finns en värdekon-
flikt.  

Den andra huvudslutsatsen är att de ideologiska målen har varit domine-
rande i både Vietnam- och Irakfrågan hos i princip alla partier (undantaget är 
moderaterna i Vietnamfrågan). Säkerhetsmålen, de ekonomiska målen och de 
s.k. övriga målen har däremot haft en betydligt lägre förekomst i utrikesdebat-
ten.  

Den tredje centrala slutsatsen är att stora förklaringar på systemnivå, som 
t.ex. den internationella politiska strukturen eller internationella institutioner 
som EU/GUSP, inte har fått någon avsevärd effekt på de ideologiska målens 
innehåll och förekomst. I stället verkar andra förklaringar som t.ex. utrikes-
frågornas karaktär, partiideologi och partistrategi vara mer giltiga.  
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I detta avslutande kapitel gör jag flera saker. Jag börjar med att återgå till 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor och kort sammanfatta de huvudsak-
liga svaren på frågorna. Därefter går jag över till en diskussion av de tre 
huvudslutsatserna som nämndes ovan, samt vilka implikationer som kan antas 
följa ur dem. Avslutningsvis diskuterar jag förslag till vidare forskning på 
området. 

9.2 Sammanfattning av de empiriska resultaten 
Mitt syfte med avhandlingen har varit att beskriva och förklara innehållet i 
och förekomsten av de ideologiska mål, som svenska riksdagspartier har 
uttryckt i Vietnam- och Irakfrågan. För att uppfylla detta formulerade jag ett 
antal forskningsfrågor som skulle besvaras:  
 
• Vilka ideologiska mål har partierna uttryckt? Hur har dessa förändrats 

över tid? Dessa frågor handlade om att beskriva innehållet i de ideolo-
giska målen. 

• Har de ideologiska målen varit dominerande? Har deras förekomst för-
ändrats över tid? Dessa frågor har handlat om att beskriva de ideologiska 
målens förekomst. 

• Vad förklarar de ideologiska målens innehåll och förekomst? Denna 
fråga avsåg att förklara resultaten för de föregående forskningsfrågorna. 

 
Dessa frågor undersöktes dels med avseende på varje enskilt parti (kapitel 4–
7), dels med avseende på jämförelser mellan partierna (kapitel 8). Fyra 
riksdagspartier studerades: vänsterpartiet, socialdemokraterna, folkpartiet och 
moderaterna. Jag skall sammanfatta svaren på de ställda forskningsfrågorna 
nedan.  

9.2.1 Beskrivning av de ideologiska målens innehåll 
I Vietnamfrågan gav alla partier uttryck för de ideologiska målen om humani-
tet, demokrati och staters rätt till nationellt oberoende. Men det fanns också 
en rad skillnader mellan partierna i och med att vissa ideologiska mål bara 
uttrycktes av några partier eller av ett parti. De ideologiska mål som uttryck-
tes av några partier var solidaritet (hos alla utom folkpartiet), rättvisa (hos alla 
utom moderaterna), frihet (hos alla utom skp/vpk) och mänskliga rättigheter 
(hos socialdemokraterna). Målen om avskaffande av imperialism, avskaffan-
de av kapitalism och värnande av moralisk rättfärdighet förekom bara hos 
skp/vpk. Inre säkerhet/trygghet, motverkande av kommunism och avskaffan-
de av kolonialism förekom endast hos socialdemokraterna. Det ideologiska 
målet om fred uttrycktes endast hos moderaterna. 
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I Irakfrågan kom de ideologiska målen om humanitet, mänskliga rättigheter, 
inre säkerhet/trygghet, demokrati och staters rätt till nationellt oberoende till 
uttryck hos alla partier. I likhet med Vietnamfrågan fanns det också flera olik-
heter mellan partierna i och med att vissa ideologiska mål endast uttrycktes 
hos några partier eller hos ett parti. Dessa mål var jämlika relationer mellan 
staterna och frihetsmålet (hos alla utom folkpartiet), solidaritet (hos social-
demokraterna och folkpartiet), vikten av en rättsstat (hos socialdemokraterna 
och moderaterna), fattigdomsbekämpning och jämställdhet (endast hos social-
demokraterna) och målen om politisk öppenhet, civilt samhälle och fred 
(endast hos moderaterna). 

Jämför man utvecklingen över det kan således konstateras att målen om 
humanitet, demokrati och staters rätt till nationellt oberoende förekom hos 
alla partier i båda utrikesfrågorna. Det kan dock noteras att de mål som var 
gemensamma för partierna inte alltid hade samma förekomst, utan vissa av 
dem var mer vanligt förekommande än andra. Vidare visade en närmare 
analys att även om partierna var ense om en viss kärna i de ideologiska mål 
som alla uttryckte fanns det ganska stora skillnader mellan dem när det gällde 
vilka ståndpunkter/argument, som hade legat till grund för dessa mål. Detta 
kan betraktas som ett viktigt undersökningsresultat och utgör en av avhand-
lingens huvudslutsatser. 

9.2.2 Beskrivning av de ideologiska målens förekomst 
De ideologiska målens förekomst i varje utrikesfråga samt utvecklingen över 
tid sammanfattas i nedanstående tabell. 

Tabell 9.1: Jämförelser mellan partierna av de ideologiska målens förekomst.  

 Vänsterpartiet Socialdemokraterna Folkpartiet Moderaterna 

Vietnamfrågan Klart högre  (86%) Klart högre  (75%) Klart högre  (80%) Något högre  (37%) 

Irakfrågan Klart högre (66%) Klart högre  (80%) Klart högre  (85%) Klart högre  (77%) 

Utveckling 
över tid Viss minskning Oförändrat Oförändrat Klar ökning 

Anm.: 1) Procentsatserna inom parentes anger hur stor andel av partiets totala antalet mål i den 
utrikesfrågan som utgjordes av ideologiska mål; 2) Kommentarerna i varje utrikesfråga (”klart högre” 
och ”något högre”) avser förekomsten av de ideologiska målen i relation till de andra måltyperna. 

En viktig slutsats från sammanställningen är att de ideologiska målen har 
varit dominerande hos i princip alla partier i båda utrikesfrågorna. De ideolo-
giska målens förekomst har ungefärligen legat mellan ca 65% och 85% hos 
alla partier. Undantaget gäller moderaterna i Vietnamfrågan där de ideolo-
giska målen utgjorde 37% av alla observerade mål hos partiet. När det gäller 
utvecklingen över tid, om Vietnamfrågan jämförs med Irakfrågan, var de 
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ideologiska målens förekomst i relation till de andra målen i stort sett oför-
ändrad för socialdemokraterna och folkpartiet. För vänsterpartiet skedde en 
svag minskning över tid, och för moderaterna en klar ökning. 

9.2.3 Att förklara de ideologiska målens innehåll och förekomst 

Likheter i förklaringar mellan partierna 
När det gäller tänkbara förklaringar till de ideologiska målens innehåll argu-
menterade jag för att förklaringen om utrikesfrågornas karaktär var relevant 
för alla partier. De händelser som Vietnam- och Irakkonflikten har handlat 
om ansågs ha gynnat förekomsten av vissa ideologiska mål. Det gäller vissa 
mål som var de samma över tiden hos partierna, men även för vissa mål som 
tillkom i Irakfrågan för partierna. 

Angående förekomsten av ideologiska mål i varje utrikesfråga diskutera-
des förklaringen om utrikesfrågans karaktär för alla partier i både Vietnam- 
och Irakfrågan. I Vietnamfrågan diskuterades också förklaringarna om parti-
ideologi för vänsterpartiet, folkpartiet och moderaterna.  

När det gäller utvecklingen av de ideologiska målens förekomst över tid 
formulerades en hypotes om polaritet (H1), som innebar att förekomsten för-
väntades öka. Hypotesen om Sveriges deltagande i EU:s gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) (H2) innebar att de ideologiska målens 
förekomst antogs minska för regeringspartier, men inte ha någon påverkan på 
oppositionspartier. Det innebar att den sammanlagda effekten av H1 och H2 
antogs för vänsterpartiet, folkpartiet och moderaterna (oppositionspartier) bli 
en ökning över tid och för socialdemokraterna (regeringsparti) en oförändrad 
förekomst över tid. 

De bakomliggande förklaringarna om polaritet och GUSP antogs inte 
stämma för något parti. Visserligen överensstämde det förväntade utfallet 
med det faktiska hos socialdemokraterna och moderaterna, men av olika skäl 
antogs andra förklaringar vara mer giltiga. De alternativa förklaringar som 
diskuterades för vänsterpartiet, socialdemokraterna och folkpartiet var 
utrikesfrågornas karaktär. 

När det gäller jämförelser mellan partierna i varje utrikesfråga var det 
förväntade utfallet att de ideologiska målens förekomst borde vara lägre för 
regeringspartier jämfört med för oppositionspartier. Detta utfall återfanns i 
hypotesen om partiernas roll i det nationella partisystemet (H3). Hypotesen 
fick dock mycket svagt empiriskt stöd. En alternativ förklaring som diskutera-
des till att de ideologiska målen fick en relativt hög förekomst hos nästan alla 
partier var utrikesfrågornas karaktär. 
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Skillnader i förklaringar mellan partierna 
När det gäller tänkbara förklaringar till de ideologiska målens innehåll finns 
vissa skillnader mellan partierna. För vänsterpartiet diskuterades flera förkla-
ringar till varför vissa mål tillkom i Irakfrågan, t.ex. internationell normför-
ändring, utrikesfrågans karaktär och partiideologi. Hos socialdemokraterna 
låg fokus på förklaringen om utrikesfrågan karaktär, och hos moderaterna på 
förklaringen om internationell normförändring. Beträffande förklaringar till 
varför vissa ideologiska mål föll bort i Irakfrågan diskuterades den partiideo-
logiska förklaringen för vänsterpartiet, och för socialdemokraterna flera för-
klaringar som t.ex. internationell normförändring och nationella säkerhets-
intressen. 

Beträffande förklaringar till de ideologiska målens förekomst i varje 
utrikesfråga förekom en viss variation i Vietnamfrågan. För socialdemokra-
terna antogs även en säkerhetspolitisk förklaring vara relevant i Vietnamfrå-
gan. Den partistrategiska förklaringen diskuterades som rimlig när det gällde 
vänsterpartiet och socialdemokraterna i båda utrikesfrågorna. Vidare antogs 
också partiideologiska överväganden ha kunnat spela in i Irakfrågan för väns-
terpartiet. 

Som nämndes tidigare, när likheter mellan partierna diskuterades, antogs 
vissa alternativa förklaringar till dem om polaritet och GUSP vara giltiga när 
det gällde att förklara de ideologiska målens förekomst över tid. Förutom 
utrikesfrågans karaktär, som var gemensam för flera partier, antogs även 
partiideologin vara relevant för åtminstone vänsterpartiet och moderaterna för 
att förklara målens förekomst över tid. De ideologiska utgångspunkterna an-
sågs vara drivande i skp:s/vpk:s USA-kritik, och i högerpartiets/moderaternas 
kritik mot skp/vpk och den socialdemokratiska regeringens Vietnampolitik. 

När det gäller jämförelser mellan partierna av de ideologiska målens före-
komst i varje utrikesfråga var de ideologiska målens förekomst kraftigt lägre 
för moderaterna i Vietnamfrågan, jämfört med för övriga partier. Detta häng-
de samman med den kritik som riktades från partiet mot de socialistiska parti-
ernas Vietnampolitik, och partiideologin antogs vara en viktig del av drivkraf-
terna bakom denna kritik. 

9.3 Huvudslutsatser och implikationer  
9.3.1 Avhandlingens tre huvudslutsatser 
Utifrån de resultat som presenterades ovan är avhandlingens första huvudslut-
sats att det har funnits en värdekonflikt mellan partierna i Vietnam- och Irak-
frågan. Med ”värdekonflikt” menar jag att det har förelegat en grundläggande 
oenighet mellan partierna när det gäller hur de ideologiska målen har tolkats 
och använts. På ytan förefaller det som om partierna har varit ganska eniga, 
eftersom nästan alla talar i termer av att de t.ex. vill minska lidandet, främja 
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demokrati, verka för att folken själva får styra sina länder, etc. Men när en 
jämförelse gjordes i kapitel 8 av vilka ståndpunkter/argument som under-
byggde de ideologiska mål som alla partier uttryckte i både Vietnam- och 
Irakfrågan, så visade det sig att det förelåg ganska omfattande skillnader 
mellan partierna. 

Det framgår också av granskningen av de bakomliggande ståndpunkterna/ 
argumenten att värdekonflikten mellan partierna var starkare i Vietnamfrågan 
än i Irakfrågan. I Vietnamdebatten fanns det en tydlig spänning mellan de 
socialistiska partierna (skp/vpk och socialdemokraterna) och de borgerliga 
partierna (folkpartiet och högerpartiet/moderaterna). I Irakdebatten låg social-
demokraterna betydligt närmare folkpartiet och moderaterna, vilket gjorde att 
den huvudsakliga konfliktlinjen snarare kom att gå mellan vänsterpartiet och 
de övriga partierna än mellan vänsterpartiet–socialdemokraterna och folk-
partiet–moderaterna.  

Det framgår också av jämförelserna i kapitel 8, liksom i de enskilda parti-
kapitlen, att i Vietnamfrågan fördelade sig innehållet och intensiteten i debat-
ten längs vänster–högerdimensionen i svensk politik. Starkast kritik uttryckte 
skp/vpk och högerpartiet/moderaterna, men kritiken från dessa partier hade 
helt olika innehåll. Hos skp/vpk var det USA:s agerande i Vietnam som 
kritiserades och språkbruket var delvis mycket starkt (man talade om det som 
pågick i Vietnam som ”folkmord”, ”utrotningskrig”, etc). Hos högerpartiet/ 
moderaterna var kritiken i stället riktad mot skp:s/vpk:s, och i synnerhet den 
socialdemokratiska regeringens, USA-kritik. De kritiska synpunkterna gällde 
i hög grad hur USA-kritiken hade framförts (USA-kritiken var inte måttfull, 
användes i partitaktiska syften, innehöll osakligheter, etc), och när regeringen 
angreps var det särskilt Olof Palmes uttalanden och ageranden som stod i 
centrum för kritiken. Socialdemokraterna uttryckte också USA-kritik i det 
undersökta materialet, men den var betydligt mer modest än skp:s/vpk:s. 
Även inom folkpartiet var man kritisk mot den USA-kritik som framfördes 
från vänsterhåll, men inte riktigt i samma omfattning som hos högerpartiet/ 
moderaterna. 

Den andra huvudslutsatsen är att de ideologiska målen har varit domi-
nerande i förhållande till andra måltyper (säkerhetsmål, ekonomiska mål och 
s.k. övriga mål). I genomsnitt har de ideologiska målens andel av alla mål 
legat mellan ca 65% och 85% hos partierna i varje utrikesfråga (se tabell 9.1). 
Undantaget gäller moderaterna i Vietnamfrågan där de ideologiska målen 
endast utgjorde 37% av alla observerade mål, och där säkerhetsmålen och de 
s.k. övriga målen fick ganska stor genomslagskraft i debatten. Nu bör denna 
slutsats inte betraktas som särskilt förvånande, eftersom det antogs från 
början att Vietnam- och Irakfrågan som utrikesfrågor skulle vara gynnsamma 
för förekomsten av ideologiska mål. Men det faktum att utrikesfrågorna har 
varit rika på ideologiska mål har medfört att jag har kunnat djupstudera de 
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ideologiska målens innehåll, samtidigt som det möjliggör en diskussion om 
generalisering till internationalistiska frågor mer allmänt (se nästa avsnitt). 

Den tredje huvudslutsatsen är att när det gäller att förklara de ideologiska 
målens innehåll och förekomst förefaller förklaringar på systemnivå ha en 
begränsad giltighet. I den hypotesprövande orsaksanalysen fick hypoteserna 
om internationell politisk struktur (polaritet) och Sveriges deltagande i EU:s 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) mycket svagt stöd. Även i 
den resonerande orsaksanalysen har dessa förklaringar mer berörts i undan-
tagsfall. Förklaringen om förändrade internationella normer har också berörts 
i liten utsträckning. I stället har förklaringar som har handlat om utrikes-
frågans karaktär, partiideologi och partistrategi diskuterats betydligt oftare. 
Inga egna ingående empiriska undersökningar av partiideologi och partistra-
tegi har gjorts i avhandlingen, men dessa förklaringar har ändå bedömts som 
troliga i många fall när det gäller att föreklara de ideologiska målens innehåll 
och förekomst. 

9.3.2 Implikationer av huvudslutsatserna 

Slutsats I och II: värdekonflikt och de ideologiska målens dominans 
Jag kommer att diskutera dessa två slutsatser tillsammans, eftersom de tänk-
bara innebörderna och följderna av dem till stor del är gemensamma för båda 
två. En viktig fråga är hur långt dessa empiriska slutsatser rimligen kan 
sträcka sig, d.v.s. hur långt kan de generaliseras? Som tidigare nämndes i 
metodkapitlet har inte avsikten varit att dra generella slutsatser utifrån under-
sökningsfallen. Fallen har inte valts med syftet att generalisera till andra 
länder eller till svensk utrikesdebatt mer allmänt, utan ett viktigt skäl till var-
för jag valde att studera partiernas argumentation i Vietnam- och Irakfrågan 
var bl.a. att dessa frågor ansågs erbjuda ett tillfälle att studera de ideologiska 
målens innehåll ingående. Men möjligheterna till generalisering bör ändå 
diskuteras. 

Man kan tala om generalisering av tre saker i detta sammanhang: genera-
lisering till andra utrikesfrågor, till andra tidsperioder och till andra länder. 
Jag tror att Vietnam- och Irakfrågan inte avviker markant från andra typer av 
internationalistiska utrikesfrågor när det gäller de ideologiska målens före-
komst. Med internationalistiska utrikesfrågor menas sådana som ligger gans-
ka långt bortom Sverige, och som inte främst kan antas handla om nationell 
säkerhet eller ekonomi som t.ex. mer säkerhetspolitiska eller handelspolitiska 
frågor. Det betyder att vi borde kunna förvänta oss en relativt hög förekomst 
av ideologiska mål även i andra internationalistiska frågor. När det gäller 
innehållet i de ideologiska målen är det däremot svårare att generalisera, 
eftersom de förefaller vara ganska beroende av vilken utrikesfråga som debat-
teras. 
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När det gäller frågan om undersökningsresultaten kan utsträckas till andra 
tidsperioder finns det enligt min mening inget enkelt svar. Avseende de ideo-
logiska målens förekomst visade resultaten å ena sidan att variabler på sys-
temnivå (polaritet och GUSP) förefaller ha liten påverkan på dessa. Utifrån 
detta har det ingen betydelse om internationalistiska frågor studeras t.ex. un-
der eller efter det kalla kriget. Å andra sidan visade resultaten från exempelvis 
moderaterna att faktorer som t.ex. partiideologi sannolikt kan gripa in och 
påverka förekomsten av ideologiska mål om vissa förutsättningar föreligger 
(som t.ex. viss kritik från andra partier). Det senare gör att det inte är givet att 
de ideologiska målens förekomst alltid är hög i en internationalistisk utrikes-
fråga – oberoende av när den studeras.  

Beträffande innehållet i de ideologiska målen tror jag inte att de automa-
tiskt kan generaliseras till andra tidsperioder, eftersom de är så sakfrågebero-
ende. Men däremot skulle jag vilja öppna upp dörren för möjligheten att den 
underliggande värdekonflikt som har påvisats i avhandlingen kan ha varit 
gällande för lång tid i svensk utrikesdebatt. Exempelvis har historikern Klas 
Åmark argumenterat för att den värdegemenskap som Herbert Tingsten 
menade fanns i svensk utrikesdebatt under mellankrigstiden åtminstone inte 
fanns åren strax före andra världskriget.800 Enligt Tingsten fanns det en 
grundläggande enighet i den svenska utrikedebatten under mellankrigstiden 
om vikten av fred, en rättvis världsordning och en internationell rättsordning. 
Begreppen ”fred”, ”rättvisa” och ”rätt” var paroller i svensk utrikespolitik och 
utrikesdebatt.801 Åmark håller inte med, för han menar att Tingsten missade 
att analysera de bakomliggande motiveringarna för ståndpunkterna. Detta 
gjorde att Tingsten inte uppmärksammade att det fanns en underliggande 
oenighet kring dessa mål – trots likadant språkbruk.802 Det skall framhållas att 
hos både Tingsten och Åmark utgör pressmaterial i form av artiklar och 
ledare den huvudsakliga materialtypen.803 Jag har hittat samma mönster som 
Åmark – trots andra frågor och annat empiriskt material. 

Frågan är om de empiriska resultaten kan tänkas utsträckas också till 
andra länder? Jag anser att så är fallet givet vissa förutsättningar. För det 
första tror jag att resultaten främst kan utsträckas till utrikesdebatter i andra 
demokratier där s.k. internationalistiska frågor har debatterats, d.v.s. debatter 
med sådana typer av utrikesfrågor som har studerats i denna avhandling. För 
det andra tror jag att det är en fördel om också konfliktdimensionerna i dessa 
länder och i de utrikesfrågor som studeras har varit de samma som i avhand-
lingens utrikesfrågor, d.v.s. att det finns en grundläggande inrikespolitisk 
konfliktlinje längs vänster-högerskalan och att konfliktlinjerna i världspoliti-
 

                                                        
800 Åmark 1973, s. 285–287. 
801 Tingsten 1964, t.ex. s. 326–330. 
802 Åmark 1973, s. 285–287. 
803 Tingsten 1964, förordet; Åmark 1973, s. 22–23. 
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ken har varit de samma som i de undersökta utrikesfrågorna. Överhuvudtaget 
finner jag det långsökt att Sverige skulle vara ett unikt land, som markant 
skulle avvika från många andra västliga demokratier när det gäller partier och 
utrikesdebatt. 

Jag lämnar frågan om generalisering och övergår till frågan om vilka 
implikationer som slutsatserna om värdekonflikt och de ideologiska målens 
dominans kan få för litteraturen på området. Jag menar att en slutsats som kan 
dras är att den litteratur som hävdar att ideologi, värden och värderingar 
spelar en liten roll i utrikespolitiken och för partier har fel. Ingången till 
denna avhandling var att bl.a. IR-perspektivet realismen i allmänhet tillskriver 
ideologiska mål ganska lite egenvärde i sig. Inom den klassiska realismen 
antas att statsledares främsta drivkrafter är makt i olika former, och därför 
hyser man en skepsis mot analyser som fäster vikt vid ideologiska mål och 
preferenser. Hänvisningar till ideologiska värden görs mer i retoriska syften 
och spelar en liten faktisk betydelse i politiken. Inom den strukturella realis-
men antas staters utrikesledningar främst styras av det omgivande systemets 
anarkiska struktur, och de tvingas därför ständigt vara vaksamma över fördel-
ningen av (militära) maktresurser mellan staterna. Gemensamt för alla realis-
ter är emellertid att staters överordnade mål i utrikespolitiken är överlevnad 
och säkerhet.804  

Samtidigt gjordes ett försök i avhandlingen att se om drivkrafter på sys-
temnivå i form av bl.a. det internationella systemets struktur (polaritet), vilket 
underbyggdes teoretiskt med hjälp av strukturell realism, ändå kunde förklara 
variation i de ideologiska målens förekomst över tid. Tanken var att säker-
hetsmålen kanske inte alltid är helt dominerande i den utrikespolitiska debat-
ten, utan att beroende på polariteten i systemet har Sveriges säkerhetsläge 
varierat och därmed säkerhetsmålens förekomst (liksom de ideologiska 
målens förekomst). De empiriska resultaten visade dock att variationen i pola-
riteten inte fick någon märkbar effekt på de ideologiska målens förekomst.  

Frågan är då vilka slutsatser som skall dras av realismen utifrån detta? En 
hypotes är att den internationella politiska strukturen inte alls får effekt på 
den nationella utrikesdebatten – inte bara i Sverige utan för stater generellt. 
Realismen är helt enkelt till för att förklara staters faktiska utrikespolitiska 
agerande i omvärlden, och inte utrikespolitiska mål i den inhemska utrikes-
debatten. Några mer övergripande slutsatser om realismen skulle därför inte 
vara möjliga att dra på basis av undersökningsresultaten i avhandlingen. 

En annan hypotes är att stå fast vid att den internationella politiska struk-
turen borde få genomslag även in i den nationella utrikesdebatten när det gäl-
ler de ideologiska målens förekomst. En möjlig slutsats då är att det är andra 
variabler som tränger undan polaritetens effekter på partierna. En sådan skulle 
 

                                                        
804 Se t.ex. Morgenthau 1960, s. 5–6; Waltz 1979, s. 88–89, 91–92, 102, 105 och 126; Mears-
heimer 2001, s. 17–18, 31 och 46; Dunne och Schmidt 2005, s. 167, 169–170 och 174. 
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kunna vara typ av utrikesfråga. Det skulle t.ex. kunna vara så att den relativa 
maktfördelningen i världspolitiken aktualiseras olika mycket beroende på 
vilken utrikesfråga som debatteras. I avhandlingen är det internationalistiska 
utrikesfrågor, d.v.s. sådana som har legat långt bortanför Sverige, som har 
studerats. Men om exempelvis frågor som hade berört Sveriges alliansfrihet 
eller relationer till Sovjetunionen hade undersökts hade säkerhetsmålen kan-
ske fått betydligt större genomslag i utrikesdebatten. Om detta skulle stämma 
blir slutsatsen att realismen kanske inte så universell och allmängiltig som 
den ibland ger sig ut för att vara, utan att det finns vissa faktorer som gör att 
systemeffekterna slår olika. 

En annan kommentar till realismen är att jag anser att det kan diskuteras 
om inte politikerna i de undersökta partierna anser att spridandet och främjan-
det av värderingar/värden i utrikespolitiken (d.v.s. ideologiska mål) också har 
ett egenvärde i sig vid sidan av målen om nationell säkerhet och ekonomi, 
och att detta blir särskilt tydligt i debatter som rör s.k. internationalistiska 
frågor där inte omedelbara nationella intressen står på spel. Spridandet av 
värderingar/värden kan naturligtvis vara medel för att främja nationell säker-
het som realister ofta hävdar, men jag tycker ändå inte att det är detta som är 
huvudmönstret i avhandlingens empiri (även om det har förekommit några 
gånger).  

Ett ytterligare argument för att de ideologiska målen sannolikt tillmäts ett 
egenvärde i sig är att jag har ansett att partiideologi ofta har varit en central 
förklaring. En rad ideologiska mål hos partierna har ansetts ha sin grund i 
partiideologin. Dessutom behöver det, som jag tidigare har framhållit, inte 
finnas någon motsättning mellan sakmål och strategimål. Det har nämligen 
diskuterats i partikapitlen om inte partistrategiska överväganden kan ha legat 
bakom förekomsten av ideologiska mål. Men det behöver inte innebära att 
politikerna inte skulle ha haft äkta övertygelser och ett äkta engagemang när 
de uttryckte ideologiska mål, utan snarare att formerna (t.ex. språkbruk och 
aktivitet i utrikesdebatten) anpassades för att behålla/vinna röster och stärka 
den inre partisammanhållningen. 

Om vi lämnar diskussionen om realismen kan man fråga sig vilka slut-
satser som kan dras om den litteratur som specifikt behandlar staters och 
partiers målsättningar? När det gäller den utrikespolitiska litteraturen brukar 
det vanligtvis framhållas att staters regeringar har ideologiska mål, säkerhets-
mål och ekonomiska mål i utrikespolitiken. Det har i debattstudierna i denna 
avhandling emellertid påvisats att en del mål inom kategorin övriga mål har 
handlat om formerna för utrikespolitiken och utrikesdebatten. I synnerhet 
moderaterna uttryckte sådana mål i sin kritik mot den socialdemokratiska 
regeringen i Vietnamfrågan, t.ex. att utrikesdebatten bör vara saklig, att kritik 
mot andra stater bör vara måttfull, att utrikespolitiken inte bör användas i 
partitaktiska syften, etc. Även om dessa mål främst uttrycktes av vissa oppo-
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sitionspartier väcker det ändå frågan om inte den klassiska indelningen skulle 
tjäna av att kompletteras med ett formmål.  

Målen om ideologi, säkerhet och ekonomi skulle då handla om innehållet 
i utrikespolitiken, och formmålet om hur själva formerna för utrikespolitiken 
bör vara (hur och på vilket sätt den bör framföras, etc). Formmålet blir då en 
öppen kategori som får fyllas med det innehåll som empirin visar. Det skall 
framhållas att jag har applicerat litteraturen om staters utrikespolitik på partier 
i allmänhet och inte bara på regeringspartier. Men jag anser det troligt att 
även företrädare för ett regeringsparti skulle kunna uttrycka formmål. Det 
skulle t.ex. kunna handla om synpunkter på hur andra stater för utrikespolitik 
eller på hur företrädare för oppositionspartier uppträder i utrikesfrågor/ 
utrikesdebatten. 

Jag vill också kommentera det klassifikationsschema, som har legat till 
grund för de beskrivande analyserna i avhandlingen. I detta schema ingick de 
fyra måltyperna ideologiska mål, säkerhetsmål, ekonomiska mål och s.k. 
övriga mål. Min slutsats är att klassifikationsschemat har varit ett mycket 
fruktbart verktyg för att sortera och klassificera empirin. Den restkategori 
som konstruerades med s.k. övriga mål har inte heller vuxit sig så stor att de 
andra tre måltyperna inte har kunnat fånga in merparten av de utrikespolitiska 
målen. För att kunna fånga upp alla måltyper i materialet krävs dock att dessa 
har preciserats och operationaliserats noga på teoretisk väg. 

Slutsats III: centrala förklaringar finns inte på systemnivå 
Jag övergår nu till att diskutera avhandlingens analytiska huvudslutsats, och 
därmed förklaringar på området. Som tidigare nämnts är en viktig slutsats att 
de stora förklaringarna på systemnivå om internationell politisk struktur 
(polaritet) och GUSP har fått ett svagt empiriskt stöd – både i den resoneran-
de orsaksanalysen och i den hypotesprövande. Vissa undantag finns, men det 
övergripande mönstret talar inte för dessa förklaringars fördel. Det verkar 
därför som om förklaringar till partiernas mål i den nationella utrikesdebatten 
får sökas på en lägre och mer konkret nivå, än på en mer övergripande struk-
turell och institutionell systemnivå. Andra tänkbara förklaringar lyftes i stället 
fram i empirikapitlen. Jag skall fördjupa diskussionen kring tre av dessa – typ 
av utrikesfråga (utrikesfrågans karaktär), partiideologi och partistrategi.  

Med typ av utrikesfråga avsågs att Vietnam- och Irakfrågan båda har varit 
s.k. internationalistiska frågor och därmed generellt främjat förekomsten av 
ideologiska mål. Vissa specifika karaktärsdrag i dessa utrikesfrågor, d.v.s. att 
de har handlat om vissa saker, har också främjat förekomsten av vissa typer 
av ideologiska mål. Med andra ord anses de utrikespolitiska målen i denna 
förklaring vara sakfrågeberoende. Det förefaller därför som om Kjell Gold-
manns typologi från 1986 (och som indirekt kan härledas ur IR-perspektivet 
liberalismen), och som sedan har använts av andra forskare som t.ex. Ulf 
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Bjereld, Marie Demker och Michael Karlsson805, fortfarande har stor frukt-
barhet vid analyser av utrikespolitiska mål. 

Även om omvärldsförklaringarna fick blandat empiriskt stöd i avhand-
lingen – de om polaritet och GUSP fick som sagt dåligt stöd medan den om 
utrikesfrågans karaktär bedömdes som en rimlig alternativ förklaring – tror 
jag att den litteratur som behandlar förklaringar till partiers agerande skulle 
tjäna på att i högre grad beakta omvärldsförklaringar. Nu förefaller det i 
denna litteratur som om faktorer i partiernas omgivande miljö stannar på 
samhällsnivån inom det egna landet, medan faktorer utanför det egna landet 
är mer sällsynta. Anledningen till att omvärldsförklaringar bör beaktas är att 
om vi antar att de utrikespolitiska målen är sakfrågeberoende skulle en om-
världsförklaring som t.ex. den om polaritet/säkerhetsläge kunna vara giltig 
om vi undersöker utrikesfrågor som inte är s.k. internationalistiska. Under-
söks t.ex. frågor där det nationella säkerhetsintresset står på spel skulle förkla-
ringen om polaritet/ säkerhetsläge kunna vara giltig för att förklara en relativt 
hög förekomst av säkerhetsmål. Av det skälet menar jag att omvärldsför-
klaringar inte helt bör uteslutas, bara för att de visade sig ha liten effekt på 
utrikesfrågorna i denna avhandling.  

Jag argumenterade också för att förklaringen om partiideologi var central, 
och i synnerhet för att förklara värdekonflikten mellan partierna (d.v.s. den 
första huvudslutsatsen). I kapitel 8 framhölls att partiernas olika ideologiska 
utgångspunkter sannolikt var en viktig orsak till att de kopplade ganska olika 
ståndpunkter/argument till de ideologiska mål, som de på ytan föreföll vara 
överens om. Men även om det fanns en sådan grundläggande oenighet mellan 
partierna i båda utrikesfrågorna var ändå oenigheten och konflikten mellan 
dem större i Vietnamfrågan jämfört med i Irakfrågan. I Vietnamfrågan fram-
fördes stark kritik mot USA:s krigföring av framför allt skp/vpk, även om 
kritiska synpunkter även kom från socialdemokraterna. Folkpartiet och i syn-
nerhet högerpartiet/moderaterna reagerade i sin tur starkt på den fräna USA-
kritiken från vänsterhåll, och gick till hårt angrepp mot bl.a. Olof Palmes 
uttalanden och ageranden. I Irakfrågan var kritiken mot USA:s krigföring 
fortfarande stark från vänsterpartiet, medan denna kritik var betydligt mildare 
från socialdemokratiskt håll jämfört med i Vietnamdebatten. Dessutom fanns 
en större enighet mellan socialdemokraterna och folkpartiet–moderaterna i 
Irakdebatten jämfört med i Vietnamdebatten. 

Jag menade även i kapitel 8 att en förklaring till att det inte förelåg lika 
starka meningsmotsättningar mellan partierna i Irakfrågan som i Vietnam-
frågan var att konfliktdimensionerna i världspolitiken var annorlunda under 
det kalla kriget jämfört med tiden efter. Under det kalla kriget fanns en ideo-
logisk konfliktdimension mellan socialism/kommunism och liberalism, vilket 
sannolikt gjorde att den svenska inrikespolitiska konfliktlinjen på vänster-
 

                                                        
805 Bjereld och Demker 1995, s. 26; Karlsson 1995, s. 24–25. 
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högerskalan mellan socialism och liberalism/konservatism ”aktiverades” hos 
flera av partierna. Efter det kalla kriget är det i stället andra centrala frågor i 
världspolitiken som står på spel, t.ex. frågan om makt och inflytande (med 
tanke på att USA av många betraktas som enda supermakten i den unipolära 
världsordningen) liksom kampen mot den internationella terrorismen. Detta 
har sannolikt medfört att de grundläggande ideologiska olikheterna mellan 
partierna inte kom till uttryck på samma sätt i Irakfrågan, utan att en större 
enighet uppstod mellan framför allt socialdemokraterna och folkpartiet–
moderaterna om t.ex. vikten av att FN:s säkerhetsråd backas upp och att det är 
viktigt att bekämpa terrorism och massförstörelsevapen. 

En hypotes utifrån ovanstående resonemang om partiideologi är att de 
politiska partiernas ställningstaganden i utrikesfrågor ytterst är ett utflöde av 
ideologiska grundvärderingar. Det betyder att det inte finns någon exakt gräns 
mellan inrikespolitik och utrikespolitik, utan de värderingar som påverkar 
partiernas inrikespolitiska ståndpunkter påverkar också deras positioner på 
det utrikespolitiska området. Det betyder också att det inte finns någon 
”objektiv” bild av världspolitiken som enkelt kan avläsas och registreras, utan 
händelser och processer i världspolitiken måste ges en innebörd och tolkas. 
De normer, föreställningar och värderingar som politiker bär med sig blir där-
för styrande för hur de uppfattar utrikespolitiska fenomen, och därmed påver-
kar de deras ställningstaganden i utrikesdebatten. 

När det gäller den partistrategiska förklaringen menar jag, som tidigare 
framhållits, att denna inte behöver stå i konflikt med den partiideologiska. 
Den partiideologiska förklaringen är kopplad till målet om programförverk-
ligande (att förverkiga politikens innehåll) och den partistrategiska till målet 
om att behålla/stärka den politiska makten genom t.ex. röstmaximering. Givet 
att man antar att partiernas grundläggande mål är programförverkligande blir 
partistrategiskt agerande ett sätt för partierna att stärka sina positioner i t.ex. 
väljarkåren, så att de kan vinna val och fortsätta att förverkliga sin politik 
framöver.806 Applicerat på Vietnam- och Irakfrågan skulle man kunna tänka 
sig att företrädare för ett parti agerade partistrategiskt för att säkra partiets 

 

                                                        
806 Det finns en viss oenighet i litteraturen om vad som ytterst driver partiernas agerande – om 
det är sakmål eller partistrategiska mål. Företrädare för den s.k. ”public choice”-skolan menar 
att partiernas yttersta mål är att vinna makt, och att det partistrategiska agerandet som t.ex. röst-
maximering därför blir ett mål i sig. Anthony Downs (Downs 1957, s. 28) har i en formulering 
sammanfattat denna tanke: ”[…] parties formulate policies in order to win elections, rather than 
win elections in order to formulate policies”. Exempelvis Gunnar Sjöblom har i stället hävdat att 
partiers främsta mål är programförverkligande och att partistrategiska mål huvudsakligen skall 
ses som medel för detta mål (Sjöblom 1968, s. 73–76). Ett tredje alternativ är att man inte kan 
göra generella antaganden, utan hos vissa politiker är makten ett mål i sig medan hos andra är 
det de politiska idéerna som utgör drivkraften. Jag sympatiserar med Sjöblom, och finner det 
ändå sannolikt att de flesta politiker mer drivs av politikens sakinnehåll än av att erhålla makt-
positioner. 
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maktpositioner, så att dess politik i dessa utrikesfrågor (liksom dess politik i 
största allmänhet) skulle kunna få genomslag i praktiken. 

Jag tror emellertid att det skulle vara fruktbart om den utrikespolitiska 
litteraturen i högre grad beaktade förklaringar om partiideologi och partistra-
tegi. Det skulle möjliggöra för forskare att pröva mer utarbetade förklaringar 
om vilken effekt som partiideologi och partistrategi kan tänkas få på partiers 
utrikespolitiska agerande. Det skulle också medföra att länken mellan inrikes-
politik och utrikespolitik bands samman i högre utsträckning, och det skulle 
tydliggöra att utrikesledningar i demokratier också är kopplade till politiska 
partier med vissa partistrategiska målsättningar.  

Avslutningsvis skall jag ta upp två tänkbara förklaringar till de ideolo-
giska målens innehåll och förekomst som hittills inte har berörts i empiri-
kapitlen. Den ena förklaringen handlar om vilken betydelse som ledande 
politiker kan ha haft för Vietnam- och Irakdebatten. Även om jag inte har 
undersökt detta i avhandlingen finner jag det ändå inte osannolikt att enskilda 
personer på olika sätt kan ha påverkat utrikesdebatten. I Vietnamdebatten var 
exempelvis Olof Palme en viktig frontfigur. Redan i krigets inledningsskede 
(t.ex. på Broderskapsrörelsens kongress i Gävle i juli 1965) gjorde han en 
kritisk analys av konflikten. Han skärpte sedan successivt språkbruket och 
tonläget i den socialdemokratiska regeringens kritik av USA:s krigföring.807 
Vissa av hans utspel gav också eko ute i världen. Både deltagandet i demonst-
rationen den 21 februari 1968 med Nordvietnams Moskvaambassadör och 
radiotalet den 23 december 1972 ledde till diplomatiska förvecklingar och 
kriser med den amerikanska regeringen.808 

När det gäller de ideologiska målens innehåll och förekomst i Vietnam-
debatten generellt menar jag att Palme inte hade så stor inverkan på dessa. 
Annars skulle en hypotes kunna ha varit att en viktig orsak bakom den höga 
förekomsten av ideologiska mål hos socialdemokraterna var Palmes retoriska 
formuleringskonst och fräna kritik mot USA. Men ser man till Vietnam-
debatten som helhet visar empirikapitlet för socialdemokraterna att Palme inte 
alls stod för de flesta inläggen, utan att han var en i mängden av de många 
socialdemokrater som deltog i debatten. Det som Palme, enligt min menig, 
däremot har betytt för det som undersökts i denna avhandling är att han 
provocerade företrädare för folkpartiet och högerpartiet/moderaterna och fick 
dem att rikta stark kritik mot honom och den socialdemokratiska regeringen.  

 

                                                        
807 Lödén 1999, s. 375.  
808 Det kan noteras att Palmes kritik i jultalet 1972 mot USA:s bombningar av Nordvietnam, där 
han jämförde dessa med nazisternas illdåd, nämns i en välkänd amerikansk lärobok om Viet-
namkriget. George Herring (Herring 2002, s. 317) skriver i America’s Longest War: ”[…] in a 
remark that especially stung Nixon, Swedish prime minister Olof Palme compared it as an act of 
cruelty to those perpetrated by the Nazis”. 
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Det kan också diskuteras om den starka kritiken från högerpartiet/moderater-
na berodde på vissa personmotsättningar mellan t.ex. Palme och Gösta Boh-
man. Bohman drev under många år tesen att Palmes USA-kritik till stora 
delar hade partitaktiska orsaker. Denna tes återfinns t.ex. i hans bok Inrikes 
utrikespolitik (1970) och i hans politiska självbiografi Så var det (1983).809 I 
en relativt stor del i självbiografin ägnar sig Bohman också att framföra 
kritiska synpunkter mot Palme. Exempelvis redogör Bohman ingående för sin 
kritik mot Palmes uttalanden och ageranden i Vietnamfrågan, och boken 
avslutas med avsnittet ”Om Olof Palme och hans tid” som huvudsakligen är 
en kritisk analys av Palme som politiker.810 

Den andra förklaringen handlar om att var någonstans tidsmässigt man 
befinner sig i en utrikesfråga, närmare bestämt i en konflikt, så kan det påver-
ka förekomsten av ideologiska mål. Jag har nämligen under den empiriska 
undersökningens gång funnit att de ideologiska målens förekomst förefaller 
öka ju länge Vietnam- och Irakkonflikten har pågått. Men man skulle också 
kunna tänka sig att t.ex. lidandet är lika omfattande under hela konfliktfasen 
och att de ideologiska målen därför inte ökar på slutet, eller att ju länge tid en 
konflikt pågår desto större är riskerna för en upptrappning/spridning och 
därmed blir säkerhetsmålen mer dominerande i slutet av konflikten. Förkla-
ringen om konfliktfas torde därför vara något som får prövas i varje enskilt 
fall snarare än något som kan antas på förhand. 

9.4 Förslag till vidare forskning 
Avhandlingen skall avrundas med några förslag till vidare forskning på 
området. För det första skulle det vara nödvändigt med studier som inkluderar 
fler utrikesfrågor. Det skulle kunna handla om studier av andra typer av 
utrikesfrågor, så att man kan se om och hur de ideologiska målens förekomst 
varierar mellan utrikesfrågor som t.ex. är internationalistiska och sådana där 
det nationella intresset mer har stått på spel. Ett föredöme i detta sammanhang 
är Ulf Bjerelds och Marie Demkers studie Utrikespolitiken som slagfält 
(1995), där båda dessa frågetyper studeras. Men som tidigare framhållits 
studerar dessa författare inte förekomsten av ideologiska mål utifrån parti-
ernas argumentation i debatterna, utan de undersöker ideologiska förutsätt-
ningar för politisering (inte politisering) av utrikesfrågor utifrån vilken 
”utrikespolitisk ideologi” som partierna omfattar. 

Det skulle också kunna handla om studier som försöker åstadkomma en 
variation inom en viss typ av utrikesfråga, så att inte forskningen blir för 
snävt inriktad utan att frågetypen som helhet blir ordentligt utforskad. I denna 
 

                                                        
809 Bohman 1970, s. 11 och 14 samt de efterföljande debattinläggen; Bohman 1983, s. 160, 162–
164, 168–169 och 345–346. 
810 Bohman 1983, s. 157–201 och 340–351. 
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avhandling har internationalistiska frågor som har handlat om USA:s krig-
föring i andra länder studerats. Men man skulle kunna tänka sig att en rad 
andra internationalistiska frågor studerades, t.ex. biståndsfrågor, Mellan-
östernfrågan, Sydafrikafrågan (under 1970- och 1980-talet), frågorna om 
Sovjetunionens militära ingripande i Afghanistan (1979–89) och Tjetjenien 
(1994–96, 1999–) för att nämna några exempel. 

För det andra skulle det vara angeläget med jämförande länderstudier på 
området. Denna avhandling har gjorts inom ramen för en svensk kontext, men 
vilka blir resultaten om man studerar de ideologiska målens förekomst i 
utrikesdebatter i olika länder? En fördel med att inkludera fler länder är 
förstås att möjligheterna till att generalisera resultaten ökar, men man vinner 
också på att en rad olika tänkbara förklaringsfaktorer skulle kunna prövas. Ett 
exempel på en länderkomparativ debattstudie på det utrikespolitiska fältet är 
Ole Elgströms avhandling Aktiv utrikespolitik (1982), där danska och svenska 
parlamentarikers syn på bl.a. den egna statens handlingsmöjligheter och 
restriktioner i världspolitiken studeras. Genom att jämföra Danmark med Sve-
rige menar sig Elgström t.ex. kunna studera vilka effekter som alliansmed-
lemskap (Danmark) respektive alliansfrihet (Sverige) får på resultaten, liksom 
olikheter avseende medlemskap i internationella organisationer.811 En ytter-
ligare förklaringsfaktor som jag menar skulle vara angeläget att pröva i detta 
sammanhang är om de ideologiska målens förekomst varierar mellan länder 
med mindre och större maktresurser. En studie där systematiska jämförelser 
görs mellan s.k. stormakter och mindre stater skulle kunna ge mer säkra svar 
på hur allmängiltig realismen är när det gäller säkerhetsmålens överordnade 
roll. 

För det tredje skulle det vara värdefullt med forskning, som mer ingående 
kartlade länken mellan partiideologi och partiers ståndpunkter i utrikes-
frågor. Kopplingar till partiideologi har diskuterats i denna avhandling när det 
gällde partiernas uttryck för ideologiska mål, och de underliggande värde-
konflikter som fanns mellan dem. Men frågan är hur denna koppling ser ut 
närmare, och hur den avspeglar sig mer allmänt i utrikespolitiken och inte 
bara när det gäller de ideologiska målen. Vilken roll spelar partiideologi i 
utrikesfrågor som t.ex. mer direkt berör det nationella intresset? Om den 
spelar roll, hur i så fall? Är kopplingen lika stark/svag hos alla partier, eller 
finns det skillnader? Man skulle kunna tänka sig att sådana studier görs mer 
allmänt av ett parti, eller att man fokuserar på t.ex. vissa partiledare. Ett annat 
alternativ är att man undersöker partier i olika länder som har ungefär samma 
grundideologier. Man borde då kunna förvänta sig att det finns en likhet 
mellan partier som har samma ideologiska hemvist, d.v.s. att exempelvis 
socialistiska partier i de olika länderna uttrycker vissa ståndpunkter och de 
liberala/konservativa andra.  
 

                                                        
811 Elgström 1982, s. 5-6. 
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Fler studier av länken mellan partiideologi och ståndpunkter i utrikesfrågor 
skulle också kunna bidra med ökad kunskap om i vilken grad, som det finns 
en värdekonflikt bland de svenska partierna på det utrikespolitiska området. 
Ett av huvudresultaten i denna avhandling har varit att så är fallet i Vietnam-
frågan och Irakfrågan. Frågan är emellertid om detta också gäller andra typer 
av utrikesfrågor, t.ex. frågor som mer berör säkerhetspolitik eller handels-
politik. 

Studier av ovanstående slag skulle på nytt kunna kasta ljus över debatten 
om ”ideologiernas död”, som bl.a. Herbert Tingsten lanserade på 1950- och 
1960-talet. Tingsten menade att det fanns en allt mer ökad värdegemenskap 
bland partierna i de utvecklade demokratierna, och att de klassiska ideologis-
ka striderna som fanns i början av 1900-talet var i kraftigt avtagande.812 När 
det gällde specifikt det utrikespolitiska området menade Tingsten, som 
tidigare nämndes, att så var fallet i utrikesdebatten under mellankrigstiden.813 
Som också framhölls tidigare har dock historikern Klas Åmark i sin avhand-
ling menat att Tingstens påståenden om värdegemenskap åren före andra 
världskriget var överdrivna och konstruerade.814 Frågan är då hur pass 
utbredd värdegemenskapen eller värdekonflikten mellan partierna är på det 
utrikespolitiska området? 

För det fjärde skulle det behövas fler studier som på allvar studerade i 
vilken grad och på vilket sätt partierna har partistrategiska mål på det utrikes-
politiska området. Det finns viktiga studier gjorda på området, som t.ex. 
Michael Karlssons avhandling Partistrategi och utrikespolitik (1995) och Ulf 
Bjerelds och Marie Demkers studie Utrikespolitiken som slagfält (1995). Men 
det skulle behövas fler som mer ingående studerar i vilken grad som fram-
hävandet av ideologiska mål enbart görs i partistrategiska syften med strategi-
målen som mål i sig. Det skulle också vara värdefullt med mer ingående djup-
studier av hur partiledningarna här har resonerat, och om det finns skillnader 
mellan partier i opposition och partier i regeringsställning.  

 

                                                        
812 Se t.ex. Tingsten 1955, s. 142–147; Tingsten 1966, s. 9–27 
813 Tingsten 1964, t.ex. s. 326–330. 
814 Åmark 1973, s. 285–287. 
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SUMMARY 

Ideological Goals and Foreign Policy 
Debate: Swedish Parliamentary Parties’ 

Reasoning in the Vietnam- and Iraq Issue 

Research problem, purpose and questions 
An examination of Swedish foreign policy debates during the post war-period 
reveals that some disagreements among the political parties concerned ideo-
logical goals, i.e. the spread and promotion of values, rather than material 
goals like national security and economic wealth. For example, in the late 
1950’s the leader of the Conservative Party, Jarl Hjalmarson, was excluded 
from the Swedish UN delegation after he strongly criticized the planned visit 
to Sweden of Russian leader Nikita Khrushchev. According to Hjalmarson, 
Khrushchev represented a repressive and inhumane political system. Another 
example is Prime Minister Olof Palme’s visit to Cuba in June 1975 when, 
among others, the Conservative Party levelled criticism against Palme for 
having expressed positive opinions of the dictatorship in Cuba. A third exam-
ple relates to Prime Minister Göran Persson’s visit to China in November 
1996. Several political parties harshly criticized the Prime Minister for his 
comment that it was striking what political stability could mean for economic 
growth. 

These examples of foreign policy disagreement deviate from common 
expectations about parties and foreign policy. Swedish foreign policy is 
usually based on consensus and agreement, and according to realism (the 
traditionally dominant theory in international relations) the primary foreign 
policy goal of all states is security/survival and ideological goals have a 
subordinated role. This raises questions about which ideological goals parties 
express in the Swedish foreign policy debate, how significant these are in 
relation to goals like security and economic wealth, and what explains their 
content and significance. This dissertation addresses these questions through 
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in-depth analysis of two foreign policy issues: the conflicts in Vietnam and 
Iraq. By the Vietnam conflict I mean the US’s military involvement in 
Vietnam from the 1960s. I focus particular attention on the periods 1965–
1966, 1968 and 1972–1973. The Iraq conflict of interest here is the US’s 
attack on the country in 2003, as well as events before and after.  

The purpose of the dissertation is to describe and explain, for these two 
cases, what ideological goals are expressed in foreign policy debates as well 
as why parties emphasize such goals in these debates. In particular I will 
answer the following questions:  

 
• What ideological goals have the parties expressed? How have these 

changed over time? 
• Have ideological goals dominated the debates about Vietnam and Iraq? 

Has their importance changed over time? 
• What explains the content and importance of the ideological goals in these 

foreign policy debates? 
 
These questions are studied both at the individual party level (in Chapters 4–
7) and comparatively – i.e. similarities and differences among the parties 
(Chapter 8). Four  parliamentary parties are included in the study: the Left 
Party (Vänsterpartiet), the Social Democrats (Socialdemokraterna), the 
Liberal Party (Folkpartiet) and the Conservative Party (Moderata Samlings-
partiet). 

Theoretical framework 
In Chapter 2 I develop theoretical tools for describing the content and impor-
tance of ideological goals in the empirical material and for explaining the 
results of the empirical analysis. In order to describe the ideological goals in 
the empirical material I examine, I define and operationalize four types of 
foreign policy goals: ideological, security, economic and other.  

By ideological goals I mean that parties want to promote and spread 
values beyond their own state’s territory. That parties want to achieve 
security goals means they seek to prevent and eliminate threats against their 
own state, so it will survive in the international system. By economic goals I 
mean that parties want to promote economic welfare and growth at home. In 
order to capture goals that are not covered by the categories ideological, 
security and economic goals I use an additional category, which I call “other 
goals”. These four types of goals are summarized in a classification scheme. 

The explanatory analysis in the dissertation consists of two parts. The 
first is a more reflective discussion about the content of the ideological goals 
and their importance for particular parties in each of the two cases (Vietnam 
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and Iraq). Thus, in each party chapter (Chapters 4–8) I discuss what factors 
from theoretical literatures on foreign policy and political parties seem to fit 
with the empirical results. The second part of the explanatory analysis is a 
hypothesis testing-analysis. In this case, I compare the empirical findings to 
hypotheses about expected empirical outcomes – in particular the importance 
of ideological goals for individual parties over time and differences among 
parties (within each issue and over time). 

In the more reflective analysis I focus on several specific explanations 
found in the literature. Some of these are connected to the actor-centred per-
spective in literature on political parties and focus on the goals of programme 
realization (for example, party ideology) and party strategy. Others grow out 
of foreign policy literature. These have to do with polarity and security 
conditions, type of foreign policy issue (and characteristic features of dif-
ferent issues), international institutions, and proliferation of ideas and norms 
in the international system. For the hypothesis testing-approach I focus on 
three explanations: the international political structure (polarity), Sweden’s 
commitment in the EU’s Common Foreign and Security Policy (CFSP), and 
political parties’ roles in the national party system. For each of these three 
explanations a hypothesis is formulated. The three hypotheses which are to be 
tested are: 

 
• H1: If the international political structure goes from bipolarity to uni-

polarity, the presence of the ideological goals increases. 
• H2: If Sweden goes from non-membership in the EU/CFSP to member-

ship, the presence of the ideological goals decreases. 
• H3: Parties in government express fewer ideological goals than opposition 

parties. 

Method and material 
Chapter 3 deals with questions about research design, choice of empirical 
material, interpretation of the material and how conclusions have been drawn. 
The research design is comparative case studies. Eight cases have been 
examined, that is, four parties (Left, Social Democrats, Liberals, and the 
Conservatives) and two issues (Vietnam and Iraq). Comparisons are made 
within each party over time, and among the parties in each foreign policy 
issue and over time. My goal has not been to generalize from these cases to 
the Swedish foreign policy debates more broadly. Rather, it is the cases 
themselves, describing and explaining them, that has been my central focus. 

The main reason I chose to study Vietnam and Iraq is because they have 
given rise to much debate among Swedish parties. Thus, they have been 
important in Swedish foreign policy and foreign policy debate. Moreover, 
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they both involve events that have occurred far away from Sweden geo-
graphically, which suggests that they are related to Swedish national interests 
only indirectly. This, in turn, leads to the expectation that on these issues the 
parties will have expressed a lot of ideological goals. Other reasons for 
choosing the conflicts in Vietnam and Iraq are that they facilitate comparisons 
over time and they have occurred before and after significant international 
changes that are highlighted in the hypotheses described above (i.e. changes 
in polarity and EU membership). 

In order to make the empirical task manageable, I have focused on 
particular time periods.  For Vietnam, three periods have been investigated: 1 
January 1965–31 December 1966, 21 February 1968–21 August 1968 and 1 
July 1972–30 June 1973. For Iraq, I have focused on the period 1 July 2002–
31 December 2004. 

The empirical material has been selected from the three domestic policy 
arenas in which parties operate: the internal party arena, the parliamentary 
arena and the official arena. In each of these arenas I have studied different 
kinds of material, for example, public statements, articles in party newspapers 
and periodicals, material from party congresses, material from debates in the 
Parliament and the meetings of the Committee on European Union Affairs, 
and interviews and debate articles in the daily press. I assume that foreign 
policy goals and explanations are expressed in my empirical materials.  

Interpreting the material and drawing conclusions has been done in three 
main steps. First, I have identified the parties’ positions and arguments in the 
material. This has been done using argument analysis. Second, I have decided 
what foreign policy goals have been expressed through the positions and 
arguments. Third, the importance of ideological goals in relation to other 
kinds of goals has been estimated using content analysis. It should be 
emphasized that the overall method, which has been the basis of the analysis 
of the material, has been ideational analysis. 

Empirical findings and conclusions 
The research questions are answered in five empirical chapters (4–8). Chapter 
4 covers the Left Party, Chapter 5 the Social Democrats, Chapter 6 the 
Liberal Party and Chapter 7 the Conservatives. In Chapter 8 I compare the 
parties as regards each of the two issues as well as the development over time. 
The final chapter, Chapter 9, contains a short summary of the empirical 
findings, a discussion of the main conclusions and suggestions for further 
research. In what follows I provide a brief summary of my findings and 
conclusions.  

As regards the ideological goals that Swedish political parties expressed 
in foreign policy debates about Vietnam and Iraq, the empirical analysis 
reveals both similarities and differences. In the case of Vietnam, all parties 
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expressed the importance of promoting humanity, democracy and states’ 
rights to national independence. Other ideological goals were only expressed 
by some or one party. Examples of such goals are solidarity, justice, freedom, 
human rights, abolition of imperialism, abolition of capitalism, abolition of 
colonialism, etc. 

In the Iraq issue, the ideological goals that all parties expressed were 
promotion of humanity, human rights, internal security/safety, democracy and 
states’ rights to national independence. As in the Vietnam issue, other ideo-
logical goals were only expressed by some parties or one. Examples are equal 
relations between states, freedom, solidarity, gender equality, political open-
ness, civil society, etc.  

However, it should be noted that not all the goals were mentioned equally 
often in the material. Moreover, a more close analysis of the positions and 
arguments given by the parties to express these goals reveals considerable 
differences among them. 

The investigation of whether ideological goals dominated in debates over 
Vietnam and Iraq showed that they did. Of all the goals expressed by the 
parties in the material about Vietnam, between 65%–85% were ideological 
goals. The exception was the Conservative Party, for whom ideological goals 
were only 37% of all goals. However, in the Iraq debates studied here, the 
share of goals that were ideological was 66%–85% for all parties. As regards 
developments over time, the share of ideological goals did not change for the 
Social Democrats and the Liberal Party. There was a slight decrease for the 
Left Party and a significant increase for the Conservatives. 

Concerning possible explanations for the content of the ideological goals, 
I argued that the type of foreign policy issue was relevant to all parties. That 
is, the Vietnam and Iraq conflicts revolved around matters that favoured an 
emphasis on certain (i.e. ideological) goals. Other explanations were also 
discussed, including international norm change and party ideology. Regarding 
the presence of ideological goals in each foreign policy issue, I argued that 
the type of foreign policy issue and party ideology were plausible explana-
tions for almost all parties. The party strategic explanation was also discussed 
as possible for the Left Party and the Social Democrats. 

Hypotheses 1 and 2 (H1 and H2) dealt with changes in the importance of 
ideological goals over time. H1 leads to the prediction that the importance of 
the ideological goals will increase over time for all parties. H2 predicts that 
the importance of ideological goals will decrease for governing parties and 
that the EU/CFSP will have no effect on opposition parties. Putting H1 and 
H2 together the expectation is that the importance of the ideological goals 
will increase for opposition parties and remain unchanged for the governing 
party. The empirical results gave weak support for the hypotheses. Type of 
foreign policy issue and party ideology were discussed as possible alternative 
explanations. 
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Hypothesis 3 (H3) predicted differences among the parties on each of the two 
foreign policy issues – in particular between governing and non-governing 
parties. Also this hypothesis got weak empirical support. An alternative 
explanation that was discussed for all political parties was type of foreign 
policy issue. For the Conservative Party the importance of ideological goals 
was significantly lower in the Vietnam case compared to Iraq. This was due 
to the importance of arguments criticizing the Social Democratic government 
in the Vietnam debate. In particular, many goals dealt with the form foreign 
policy ought to take (i.e. how foreign policy should be conducted) and the 
national security. 

The three main conclusions of the dissertation can be summarized as 
follows. First, while parties seem – on the surface – to agree about ideological 
goals, there are fundamental differences among them as regards the reasoning 
that lie behind these goals. In other words, there is a value conflict among the 
parties in foreign policy matters. The empirical chapters have also shown that 
the value conflict was stronger in the Vietnam debate than in the Iraq debate. 
In the Vietnam case, the main cleavage was between the socialist and non-
socialist parties. In the case of Iraq, the cleavage was instead mainly between 
the Left Party and the others, because the Social Democrats agreed more with 
the Liberals and Conservatives.  

Second, ideological goals have been more important than security goals, 
economic goals and other goals. The exception to this was the Conservative 
Party in the debate about Vietnam. Of course, this conclusion should not be 
viewed as surprising, since it was presumed that debates about these two 
foreign policy issues would involve many ideological goals. Nonetheless, the 
fact that this proved true made it possible to analyze ideological goals in 
detail. 

Third, the primary explanations for the dissertations empirical findings 
are not found at the systemic level. The hypotheses about international 
political structure (polarity) and Sweden’s commitment due to the EU/CFSP 
were not supported. In the more reflective analyses of the empirical results, 
systemic explanations were also largely unimportant. Instead, type of the 
foreign policy issue, party ideology and party strategy seem to have been 
more useful for understanding the empirical material. I have also argued that 
the parties’ different ideologies probably explain some of the differences 
among them as regards ideological goals. In addition, I have argued that the 
conflict among the parties on issues of  foreign policy is more apparent if the 
conflict dimension in world politics coincides with that in domestic politics, 
i.e. that there is a similar ideological conflict in both domestic and inter-
national  politics, as was the case during the Cold War. 
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