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Abstract 

 

This thesis aims at investigating the conflict development of Swedish foreign policy debates 

during 1989-2000. It is rather assumed that the Swedish foreign policy debates have been 

highly characterized by a large consensus. Despite that, there have been certain occurrences 

where the political parties have flushed into party struggle and shown disagreements over the 

party frontiers. This has raised questions about the range of conflict and consensus in such 

debates where I have studied the political parties’ backchats. I have studied situations where 

the political parties replicate each other in order to investigate the range of consensus and 

controversy that exists within different foreign policy areas. The purpose has been to 

determine if Swedish foreign policy has undergone substantial changes during the 1990s and 

transformed into a more conflict-ridden foreign policy in contrast to earlier postwar-era. The 

empirical analysis reveals that the foreign policy of Sweden has undergone minor changes 

over time. The period of 1990s consist of a larger amount consensus than conflict and more 

controversy within internationalistic issues instead of national interests’ issues during the 

postwar-era. The parties that are most given to politicize within different foreign policy issues 

are the Social Democrats, the Moderate Party and the Left-wing Party during the 1990s. 
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Inledning 

Sveriges strävan efter samförstånd i den svenska utrikespolitiken har sina rötter från 

mellankrigstiden inom Nationernas Förbund där utrikesdebatten handlade om att samarbeta 

inom försvars- och nedrustningsfrågor för att trygga världsfreden. Två skäl har främst förts 

fram som tänkbara förklaringar till samförståndsandan i svensk utrikespolitik där det första 

skälet har handlat om nationellt intresse om att stå enade i frågor som berört omvärlden. Om 

partierna uppvisar inrikespolitisk enighet i utrikesfrågorna skall enigheten stärka Sveriges 

trovärdighet för andra länder, samtidigt som det försvårar för andra länder att påverka 

Sveriges utrikespolitik.
1
  

Det andra skälet till strävan för nationell enighet i utrikesdebatten har förklarats genom 

partistrategiska överväganden. Här har utrikesfrågorna haft en mindre betydelse för väljaren 

som istället anser att inrikespolitiska frågor som skatt och välfärd har varit viktigare vid 

politiska val. Detta har lett fram till att partierna har undvikit att ta strid om utrikesfrågorna, 

men trots kravet på samförstånd har flera tillfällen uppstått där partierna visat 

meningsskiljaktigheter inom detta område. Sådana tillfällen har bland annat varit u-

båtskränkningarna, Vietnamfrågan och Israel-Palestina konflikten som blossade upp till 

partipolitiska strider under kalla kriget.
2
  

Vid kalla krigets slut när Sveriges utrikespolitik övergick i en transitionsfas kom många av de 

förväntningar man haft om partiernas enighet att ifrågasättas allt mer. Det var i samband med 

Sovjetunionens upplösning och Berlinmurens fall som den inte lika spänningsfyllda 

konflikten mellan öst och väst skapade förutsättningar för Sverige att integrera närmare med 

Europa och den Europeiska Unionen.
3
 Det svenska internationella biståndet minskade i takt 

med den ekonomiska krisen på 90-talet och stödet till demokratier och mänskliga rättigheter 

började ta allt större plats i delar av det svenska utvecklingssamarbetet.
4
 Den svenska 

neutralitetspolitiken kom att ifrågasättas och successivt förändras.
5
 Det var även inför valet 

1991 som moderatledaren Carl Bildt skrev i en artikel i DN Debatt om att Sverige framöver 

                                                           
1
 Bjereld och Demker 1995, s. 12-16  

2
 Ibid. s 15 

3
 Brommesson 2007, s. 132-133  

4
 Bertil Odén & Patrik Stålgren 2007, s. 165  

5
 Bjereld 2007, s. 44  
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förväntas ”föra en utrikespolitik med en klar europeisk identitet” som striden om 

utrikespolitiken blev ett faktum.
6
  

1990-talet betraktas som en period av både känsliga och svårhanterliga situationer för Sverige 

som stod inför nya utmaningar att ompröva sin utrikespolitik. Detta har i sin tur väckt 

intresset för hur den svenska utrikespolitiken har förändrats över tid där det finns anledning 

att förvänta sig att den tidigare andelen konsensusbeslut kan ha minskat och utrikespolitiken 

har blivit mer konfliktfylld. Hur den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken har förändrats 

över tid kan ha betydelse för hur Sverige i framtiden väljer att värnas sina intressen i en 

internationaliserad och globaliserad värld.  

2. Bakgrund och problemdiskussion 

Det finns flera skäl som talar för att övergångsperioden mellan åren 1989-2000 är av intresse 

att studera. En anledning har varit att transitionsfasen har skapat nya förutsättningar för den 

svenska utrikes och säkerhetspolitiken att omprövas. Krigshoten i Sveriges närområde började 

ses som föråldrade där Sverige inte längre behövde spela på sin roll som neutral stat mellan 

stormaktsblocken. Istället kom den svenska utrikes och säkerhetspolitiken att präglas av 

omvandlingarna i Europa med nationalstaternas upplösningar och demokratiseringsprocesser. 

Sveriges inblandning hos stormakterna blev aktuell i samband med att riskerna för krigshoten 

inom svenskt närområde ansågs obefintliga. Samtidigt uppmärksammades andra hot om 

internationella kriser och konflikter där frågan om humanitära interventioner aktualiserades. 

För att upprätthålla internationell fred fanns ett intresse för Sverige att ingripa militärt och 

intervenera mot stater som kränkte mänskliga rättigheter och begick folkmord. Dessa 

humanitära interventioner syftade till att undsätta människor i nöd och att upprätthålla 

internationell fred i omvärlden. De flesta men inte alla interventionerna legitimerades genom 

folkrättslig grund och godkännandet av FN:s säkerhetsråd. Vid den här tidpunkten fanns inga 

direkta invasionshot mot Sverige vilket gav skäl till Sveriges intresse och deltagande i 

internationella fredsoperationer runt om i världen.
7
 

                                                           
6
 Bjereld, Johansson, Molin 2008, s. 318 

7
 Bjereld, Johansson, Molin 2008, s. 316  
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Sverige hade under kalla kriget spelat på sin roll som neutral stat vilket i sig skapade en 

konfliktutveckling över tid som tänjde på gränserna inom ramen för den svenska 

alliansfriheten.
8
 

Den första konfliktlinjen om nationell suveränitet och internationellt beroende innebar att 

Sverige 1990- framåt kunde avveckla sin aktiva, självständiga och tredje världen orienterade 

utrikespolitik. Man kom att istället diskutera en mer samordnad och europeisk utrikespolitik 

då hoten i Europa var avlägsnade och neutralitetspolitiken inte längre var ett säkerhetsmedel 

för att värna Sveriges nationella säkerhet. Den andra konfliktlinjen mellan ideologisk 

västvänlighet och säkerhetspolitisk alliansfrihet gjorde att Sverige nu kunde uppvisa sin 

västvänlighet utan att det påverkade Sveriges trovärdighet mot andra stater. Integrationen med 

väststaterna ökade och alliansfriheten ansågs inte längre vara ett hinder. Den tredje 

konfliktlinjen var demokratisk öppenhet och militär beredskap. Denna linje innebar att den 

militära beredskapen lättades och Sverige kunde öppet föra en ärlig debatt i utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågor utan att det skulle ha en direkt påverkan. ”Sammantaget konstaterade 

man att Sveriges utrikespolitik hade gått från förutsägbarhet till handlingsfrihet”.
 9

  

Mot slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet började komplexa säkerhetspolitiska hot 

dyka upp på den internationella arenan som direkt kunde påverka Sverige och andra länder. 

Dessa hot lyftes fram ur en försvarsproposition och handlade främst om informationskrig, IT-

hot och internationell terrorism.
10

 De säkerhetspolitiska hoten ansågs globala och tordes 

kunna bekämpas av ett globalt samarbete. I början av 2000-talet ansågs det att Sverige 

frivilligt kunde minska sin suveränitet till förmån för ett ökat samarbete med EU.
11

 Den 

svenska folkrätten och statssuveränitetsprincipen som Sverige haft en stark inställning till 

kontrades av både den internationella terrorismen och försvaret om mänskliga rättigheter. 

Tillsammans med de komplexa hoten som uppstod och ifrågasättandet av nationalstatens 

suveränitet innebar att Sveriges handlingsfrihet kunde öka och på så sätt kunde Sverige också 

förändra sitt säkerhetspolitiska tänkande.
12

 

När Sverige under 1990-talet på ett mer öppet sätt kunde välja att kritisera andra stater runt 

om i världen fanns en rimlighet att inte förvänta sig total enighet på hemmaplan där dörrarna 

nu öppnades för en inrikespolitisk debatt om utrikesfrågorna. Det finns här anledning att 

                                                           
8
 Bjereld, Johansson, Molin 2008, s. 274 

9
 Ibid, s. 319  

10
 Ibid, s. 317  

11
 Ibid, s. 331 

12
 Ibid, s. 329-332 
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undersöka om konsensusandan i svensk utrikespolitik har fått en minskad betydelse hos 

partierna efter hand som den svenska utrikespolitiken genomgår sin omprövning under 1990-

talet. 

3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur den svenska utrikespolitiken har förändrats med 

avseende på partiernas konflikt och konsensus i de olika utrikespolitiska frågorna under 1989-

2000. Avsikten är att studera partiernas polemik och konsensus i de olika utrikesfrågorna, 

därefter ingå en jämförelse med tidigare forskning för att se om utrikespolitiken har blivit mer 

konfliktfylld över tid. 

4. Forskningsläget 

Den klassiska formen av utrikespoliskt beslutsfattande tar sin gren ur IR-teorier där realismen 

länge varit dominerande inom internationell politik. Efterhand som forskare under 1950-60 

talet utvecklade detta kom man istället att tala om utrikespolitisk analys som snarare ville 

belysa hur utrikespolitiskt beslutsfattande formades av inrikespolitiska faktorer. 
13

 

De amerikanska statsvetarna Snyder, Bruck och Sapin publicerade 1954 boken Foreign 

Policy Decision-Making där forskarna försökte att fokusera på utrikespolitiskt beslutsfattande 

som en spänning mellan både inrikes- och utrikespolitik samt utrikespolitik och internationell 

politik. Graham T. Allison i sin studie The Essence of Decision – Explaining the Cuban 

Missile Crisis 1971 lanserade tre modeller som skulle bredda perspektivet om utrikespolitiskt 

beslutsfattande. Statsvetaren Jakob Gustavsson har i sin bok Internationella Relationer hävdat 

att utrikespolitiken påverkas av inrikespolitiska faktorer genom olika analysnivåer, där 

individen, byråkratin, staten och det internationella systemet spelade en avgörande roll. 

Statsvetarna Douglas Brommesson och Ann-Marie Ekengren har i boken Sverige i Världen 

försökt ge teoretiska verktyg för att förstå varför stater agerar som de gör i utrikespolitiken 

med fokus på Sverige och svensk utrikespolitik. 

Inom den svenska forskningstraditionen har partiforskningen om partiers agerande i 

utrikesfrågorna uppmärksammats i mycket liten utsträckning. En anledning till detta har varit 

att utrikespolitik och inrikespolitik skiljs i olika politiska kontexter.
14

 Forskarna Sören 

                                                           
13

 Brian Ripley 1993 
14

 Bjereld & Demker 1995 
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Holmberg och Henrik Oscarsson har i sin studie väljare – Svenskt väljarbeteender under 50 

år hävdat att utrikesfrågorna har fått hamna långt ned på listan när väljarna ombedes nämna 

vilka frågor som är viktiga för deras partival. Statsvetaren Gunnar Sjöblom, inspirerad av 

Harold Lasswell, har diskuterat partiernas ”mönster av interaktioner” med andra aktörer i 

termer av tre politiska arenor. Inom väljararenan, parlamentariska arenan och den interna 

arenan strävar partierna att beakta sina strategiska överväganden på ett sådant sätt att det ger 

optimal måluppfyllelse i form av väljarstöd så att partisammanhållningen främjas.
15

  

Forskarna Miller och Shanks 1996 hävdar i boken The New American Voter att 

utrikespolitiska frågor har fått stort genomslag vid amerikanska presidentval samtidigt som 

attitydundersökningar också visar att medborgare i andra delar av världen fäster större vikt vid 

inrikesfrågor än utrikesfrågor vid politiska val.
16

 En annan forskare som försöker belysa 

utrikespolitiken inom svenska förhållanden är Olof Petersson i sin studie väljarna och 

världspolitiken. Petersson hävdar här att väljarna snarare har ett relativt stort intresse för 

utrikespolitiska frågor och att det finns ett samband mellan väljarnas åsikter i utrikesfrågorna 

och deras val av parti. 

Den svenska utrikespolitiken har kunnat betraktas som någorlunda fri från ståndpunkter och 

ideologi på den inrikespolitiska arenan där utrikespolitiken snarare har fått kännetecknats av 

nationell enighet och konsensus.
17

 Men utifrån tidigare forskning om svensk utrikespolitisk 

opinion i utrikesfrågorna finns här tidigare resonemang som kan användas för en fortsatt 

studie om relationen mellan partipolitik och svensk utrikespolitik.  

Några av de teoretiska resonemangen som den svenska forskningstraditionen har utgått ifrån 

och som denna uppsats fortsättningsvis bygger på är den nationella säkerhetsstrategin och de 

partistrategiska överväganden som togs upp inledningsvis. Den nationella säkerhetsstrategin 

bör betraktas som yttersta vikt vid internationella kriser då inrikespolitisk splittring bland 

partierna kan innebära att eventuella motparter i en utrikespolitisk förhandling kan utnyttja 

denna internsplittring bland partierna och på så sätt förbättra deras förhandlings position. De 

partistrategiska övervägandena bör betraktas som partiers partiegoistiska motiv och inte ett 

tecken på nationellt ansvarstagande som den nationella säkerhetsstrategin snarare har syftat 

till.
18

  

                                                           
15

 Lasswell och Kaplan 1950, s. 78 samt Sjöblom 1968 s. 68 och s. 183 
16

 Bjereld och Demker 1995, s. 24-25 
17

 Ulf, Bjereld 2007, s. 34 
18

 Bjereld och Demker 1995, s. 15.  
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De aspekter av uppsatsen som bygger på tidigare forskning har till mesta dels hämtats ur Ulf 

Bjereld och Marie Demkers bok ”Utrikespolitiken som slagfält – De svenska partierna och 

utrikesfrågorna”. Deras studie bygger på konflikt och konsensus i svensk utrikespolitik och 

avser att studera varför svenska partier tar strid om de utrikes- och säkerhetspolitiska 

frågorna. I boken undersöks varför partierna har valt att söka strid i dessa frågor när flera skäl 

har talat emot detta. Deras undersökning har avsett att studera i vilken utsträckning som 

svenska partier har valt att politisera andra partier och hitta förklaringar bakom ett sådant 

handlingssätt. Boken har utgått ifrån att teoriutveckla studier kring partiers agerande där 

forskarna främst har riktat in sig på att undersöka den utrikespolitiska arenan. Bjereld och 

Demker har diskuterat frågor som berört nationens säkerhets intresse samt s.k. 

internationalistiska frågor som på motsatt sätt inte berört nationella intressen. Forskarna har i 

undersökningen tagit hänsyn till om svenska partier har valt att politisera varandra mer inom 

internationalistiska frågor än frågor av nationellt intresse. 

De resultat som Bjereld och Demker har erhållit har varit att den svenska utrikesdebatten 

under efterkrigstiden har kännetecknats av stor enighet där partierna har kunnat samlas inom 

ramen för ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”. Kalla krigets partipolitiska 

strider har sällan handlat om ifrågasättandet av doktrinen utan tvisterna om utrikes- och 

säkerhetspolitiken har snarare kretsat kring ”formfrågor, enstaka beslut eller affärer”.  

Bjereld och Demkers resultat visar på att de partipolitiska striderna hos partierna har främst 

utspelat sig mellan två typer av utrikesfrågor. Den ena frågan har berört det nationella 

intresset dvs. ”Sveriges relationer till andra stater och stormakter” och den andra frågan har 

berört internationalism dvs. ”frågor främjande av universella ideal ex. handel, bistånd, 

utvecklings och nedrustnings frågor”.  

Deras resultat har visat att utrikesfrågorna inte har politiseras i någon större utsträckning 

under 1970 och 1980-talet jämfört med under 1950-talet. Däremot visar resultaten att 

intensiteten i polemiken har ökat över tid och att det framför allt har varit inom de 

internationalistiska frågorna som intensiteten av polemiken har ökat. Den ökade intensiteten 

har inneburit att partierna har använt sig av mer hårda ordalag i sina uttalanden än tidigare 

men också att de internationalistiska frågornas polemik har ökat över tid.  

Här har det främst varit Socialdemokraterna som tagit strid mot andra partier i utrikesfrågorna 

med bakgrund mot att partiet länge suttit vid regeringsmakten och varit en måltavla för övriga 

partier. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet har således riktat sin kritik 
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mot detta enskilda parti där Socialdemokraterna fått utstå kritik från övriga fyra partier. 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet är de partier som har riktat mest kritik mot 

varandra i utrikesdebatten under efterkrigstiden och anses såldes vara de partier som varit 

mest konfliktbenägna. De partier som har polemiserat minst under efterkrigstiden har varit 

Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men när väl dessa partier har valt att politisera i 

utrikesdebatterna har Vänsterpartiet politiserat inom internationalistiska frågor och 

Centerpartiet inom frågor av nationella intressen.
19

  

Av den tidigare forskning som finns inom området skall den här uppsatsen ses som en 

förlängning av Bjereld och Demkers studie över en fortsättningsperiod av åren 1989-2000 i 

förhållande till den tidigare perioden 1948-1993. 

4.1 Definition av centrala begrepp 

I den här delen kommer de två begreppen ”konsensus” och ”politisering att definieras samt 

hur begreppen har använts inom tidigare forskning och kan relaterats till min undersökning. I 

metoddelen kommer det även att finnas utrymme för hur begreppen har operationaliserats och 

övergått från en teoretisk nivå till en operationell nivå. 

Definitionen kring begreppet ”konsensus” bör ses som ett påstående som är långt ifrån 

självklar då begreppet kan anta flera olika saker. Innebörden av begreppet har enligt Bjereld 

och Demker definieras som att ”det råder enighet i en viss sakfråga mellan partierna om den 

förda politiken”. Vad som exakt menas med denna enighet kan diskuteras och Bjereld och 

Demker menar på att enighet i en sakfråga inte nödvändigtvis behöver betyda att partierna är 

fullständigt eniga om något. Konsensus kan innebära att det sker ömsesidiga kompromisser 

och dialoger mellan partierna före man beslutar om något.
20

  

Enligt en uppmärksammad studie gjord av tre brittiska statsvetare N. Elder, A. Thomas och D. 

Arter – ”The Consensual Democracies? The Government and Politics of the Scandinavian 

States” (1988) bör konsensus betraktas i relativa termer där något varierar i grad och som 

förekommer i olika samhällen och inom olika politiska system. I min uppsats kommer 

konsensus begreppet att tolkas och definieras utefter deras definition som ”frånvaro av öppna 

meningsmotsättningar mellan de politiska partierna i olika politiska sakfrågor”. Genom denna 

vida definition kommer man också kunna använda den för att se hur utrikes och 

                                                           
19

 Bjereld och Demker 1995, s. 181-202 
20

 Bjereld och Demker 1995, s 27 
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säkerhetspolitiska frågor har politiseras bland partierna där enigheten inte studeras som helhet 

utan som en relation mellan partierna.
21

  

Bjereld och Demker har även studerat hur konfrontationen sett ut inom olika utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågor där forskarna använt sig av begreppet ”politisering” på den 

inrikespolitiska arenan. När partierna i utrikespolitiken politiserar varandra utgår Bjereld och 

Demker från att politisering handlar om partiernas ideologiska och strategiska målsättningar.
22

 

Partiideologier och partistrategier ligger i stort fokus i utrikespolitiken där politiska partier går 

till val utifrån dessa. Dessa program som partierna har tagit fram handlar således om olika 

målsättningar som prioriterats inom de olika politikområdena där partierna försöker att vinna 

väljarstöd. Denna ideologi eller målsättning som programmet innehåller är grunden för ett 

politiskt parti och när partiet väl sitter i regeringsställning kan partierna väga dessa mål mot 

varandra. När polemiken tas vid i utrikespolitiska frågor kan det ses som att partierna måste 

rangordna vilka mål de helst vill prioritera. 
23

 

Definitionen av polemik tar sin utgångspunkt ur dessa resonemang där partierna vill vinna 

inflytande och på så sätt uppnå sina målsättningar. I utrikespolitiken måste partierna också 

förhålla sig till andra partier och deras målsättningar samt även till att samla mycket 

väljarstöd. Målsättningarna och partiernas strategier blir såldes två viktiga funktioner som 

utgör polemiken i en utrikespolitisk debatt och därför har jag valt att använda mig av denna 

definition där begreppet politisering kommer att framställas som att ”en fråga tas upp av de 

politiska partierna i deras offentliga propaganda och blir föremål för kontroverser mellan 

partierna.” 
24

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Elder 1988, s. 10 
22

 Bjereld och Demker 1995, s. 30 
23

 Bjereld och Demker 1995, s.31 
24
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5. Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. 

- Vilka partier är mest konfliktbenägna? 

- Vilka utrikespolitiska frågor tar partierna strid om och politiseras mer än andra? 

- Har perioden 1989-2000 jämfört med perioden tidigare präglats av ökad, minskad 

eller oförändrad polemik i utrikesfrågorna? 

6. Avgränsning 
 
Studien har avgränsats till att studera fallet Sverige och de svenska partiernas utrikespolitik. 

Skälet till att riksdagspartierna har valts som analysenheter är på grund av att dessa är 

representerade i riksdagen och har störst möjlighet att uttrycka sig och påverka svensk 

utrikespolitik. De partier som har ingått i undersökningen har varit Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Det parti 

som har uteslutits från studien är Nydemokrati som varit representerat i Sveriges riksdag 

under 1991-1994. Skälet till att partiet har uteslutits från undersökningen har varit pågrund av 

att partiet enbart varit representerat en gång och går således inte att jämföra vid andra 

tidpunkter.  

 

En ytterligare avgränsning i undersökningen har varit polemik och konsensus hos partierna i 

den utrikespolitiska debatten. Här undersöks i vilken utsträckning partierna har uppvisat 

polemik och konsensus i debatternas samtliga replikväxlingar. Utifrån materialets omfattning 

har även en avgränsning gjorts till att enbart fokusera på replikväxlingarna och inte på 

anförandena. Skälet till detta har varit att partierna har ansetts bli mer friare i 

replikväxlingarna och kan därmed känna sig mer manade att gå i debatt med andra partier. 

Det ses därför som mer sannolikt att det uppstår mer konflikt inom replikväxlingarna än vad 

det gör i anförandena. 

För att problematisera kring avgränsningen kan det finnas en risk med att konfliktgraden har 

överdrivits då partierna i replikväxlingarna kan vara mer ärliga och triggas av vad de andra 

partierna säger. Då replikväxlingarna i sig inte är lika noggrant formulerade och lika 

förberedda som anförandena finns en potentiell risk att konflikten kan ha förstorats då jag 

fokuserat konfliktutvecklingen på replikväxlingarna. Detta kan förelägga vissa problem med 
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den avgränsning som gjorts då anförandena anses vara mer förberedda uttalanden där 

partierna istället väljer att fokusera mer på partiets egen politik än att polemisera mot andra 

partier. 

7. Metod 

Följande avsnitt syftar till att presentera de metodiska överväganden som har gjorts för att 

besvara uppsatsens frågeställningar empiriskt. Här redogörs för uppsatsens studie upplägg, 

operationalisering av begrepp samt hur det empiriska materialet har tolkats. I slutet av 

metodavsnittet diskuteras möjliga problem som kan uppstå i samband med metodvalet. 

Jag kommer i min studie att bygga metoden utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar där 

varje frågeställning har tilldelas särskild metod. Jag kommer att analysera politiseringens 

omfattning för att se hur konfliktutvecklingen har sett ut hos partierna i de olika 

utrikesfrågorna. För att studera konfliktutvecklingen i de olika utrikesfrågorna kommer jag att 

utgå från tidigare forsknings typologier för att studera polemik och konsensus i 

utrikespolitiken. Nedan redogörs för hur typologierna har kopplats till uppsatsens olika 

frågeställningar.  

För att besvara uppsatsens första frågeställning vilka partier är mest konfliktbenägna? har jag 

använt mig av en typologi över tänkbara situationer där partierna kan söka strid, ta strid eller 

undvika strid. Här avser jag att göra en analys kring konfliktutvecklingen hos partierna genom 

att se om partierna polemiserar eller undviker att polemisera mot varandra. Utifrån typologin 

nedan framgår vilka partier som söker strid, tar strid eller undviker strid i en fråga.  

Figur1: Typologi över tänkbara situationer där partierna kan söka strid, ta strid eller 

undvika strid i en fråga. 

   

Figurkommentar: Källa Bjereld och Demker 1995, s 32. 
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Jag kommer här att mäta andelen polemik och konsensus i replikväxlingarna mellan partierna 

för att se vilka partier som uppvisar återhållsamhet respektive konfliktbenägenhet. Om ett 

parti visar återhållsamhet genom att undvika strid och inte besvarar kritiken från ett annat 

parti ses detta som konsensus. Om ett parti istället visar konfliktbenägenhet genom att söka 

strid eller tar strid mot andra partier ses detta som politisering.  

För att studera andelen polemik och konsensus används spaltcentimeter som ett mått på 

jämförbarhet för att se hur stor andel av ett parti som polemiserar mot andra partier. Genom 

att studera andelen spaltcentimeter polemik och konsensus anser jag kunna dra slutsatser om 

vilka partier som har varit mest konfliktbenägna. 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning vilka utrikespolitiska frågor tar partierna strid 

om och politiseras mer än andra? har jag använt mig av två andra typologier för att analysera 

konfliktutvecklingen inom de olika utrikespolitiska frågorna. Här görs en analys kring 

partiernas polemik och konsensus inom frågorna: internationalism – nationellt intresse. 

Den första typologin nedan är framtagen av statsvetaren Kjell Goldmann och syftar till att 

studera utrikespolitiken som två delar istället för en helhet. Här har två typer av politiska 

frågor formulerats; inrikesfrågor och internationella frågor. ”Frågor berörande skydd av 

nationella intressen och frågor främjande av universella ideal (internationalistiska frågor). 

Frågor som berör nationella intressen kan vara av både säkerhet eller välfärd (utrikespolitisk 

handel)”. Säkerhetsfrågorna kan i sig slutligen bestå av diplomatisk eller militärisk 

(försvarspolitisk) karaktär.
25

  

För att förtydliga och särskilja ”internationalism” och ”nationellt intresse” ifrån varandra vid 

sortering av empirisk data handlar ”nationellt intresse” om nationens egenintresse. Nationellt 

intresse har definierats som ”utrikesfrågor som berör landets säkerhet och välfärd” medan 

internationalism har definierats som ”främjande av universella ideal” där dessa har 

kännetecknats genom ”ideologiska övertoner och att de inte påverkar landets säkerhet eller 

välfärd.” 

Inom det nationella intresset kan man tänka sig att ett realistiskt tänkande återfinns där 

realismen utgår från att stater har samma intressen och att stater måste skydda sig för att 

försäkra sin fortsatta existens. Inom det internationella politiska systemet agerar staterna 

                                                           
25
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utifrån sina egna preferenser.
26

 Man bör kunna se ”nationellt intresse” som en liknelse av 

realism som inriktning inom IR-teorier där nationen står som central i de utrikespolitiska 

debatterna. 

Internationalism bör snarare ses i likhet med idealismen som är en tankeskola där politisk 

ideologi påverkar staters utrikespolitik. Här genomsyras ”internationalism” av universella 

ideal där politisk ideologi framhävs snarare än det nationella egenintresset för en stat.  

Utifrån den teoretiska definitionen kring ”nationellt intresse” har handels och försvarsfrågor 

som berört Sveriges relationer till andra stormakter, EG/EU-relationer, östeuropapolitiken, 

FN:s fredsbevarande operationer, alliansfriheten och nordiskt samarbete varit exempel på 

detta. Utifrån den teoretiska definitionen kring ”internationalism” har frågor av bistånd, 

mänskliga rättigheter, kritik av diktaturer i tredje världen, apartheidpolitiken i Sydafrika, 

nedrustning frågor och internationellt miljösamarbete varit exempel på detta.  

Figur 2: Typologi över politiska frågor. 

 

Figurkommentar: Kjell Goldmann (1986), s. 29 

Den andra typologin nedan syftar till att klassificera polemiken inom de olika utrikespolitiska 

sakfrågorna. Typologin avser att studera partiernas politiseringsprofiler efter distinktionen – 

internationalism – internationellt intresse. För att studera partiernas politiseringsprofiler 

undersöks om ett parti polemiserar inom antingen internationalistiska frågor eller frågor av 

nationellt intresse.  

                                                           
26
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Jag kommer här att mäta andelen polemik inom internationalistiska frågor och frågor av 

nationellt intresse. Genom att mäta andelen spaltcentimeter ”internationalism” och ”nationellt 

intresse” i polemiken anser jag kunna dra slutsatser om partierna polemiserar varandra mer 

eller mindre inom de olika utrikespolitiska frågorna. 

Figur 3: Typologi för klassificering av utrikespolitiska sakfrågor. 

 

 

Figurkommentar: Källa Bjereld och Demker 1995, s 35. 

Efter att jag tillämpat dessa två typologier görs en jämförelse med resultat från tidigare 

forskning för att se om konfliktutvecklingen har sett annorlunda ut under den tidigare 

perioden jämfört med perioden 1989-2000. Här besvaras alltså uppsatsens tredje och sista 

frågeställning Har perioden 1989-2000 jämfört med perioden tidigare präglats av ökad, 

minskad eller oförändrad polemik i utrikesfrågorna?  

Den jämförelse som görs är om efterkrigsperioden (1948-1993) i förhållande till perioden 

1989-2000 har varit mer präglade av polemik än konsensus i utrikesfrågorna. Jag kommer 

alltså studera om polemiken inom ”internationalism” eller ”nationellt intresse” har ökat, 

minskat eller varit oförändrad över tid mellan de båda perioderna. 

7.2 Studiens uppläggning 

Utifrån uppsatsens definierade syfte har tillvägagångssättet landat på en kvantitativ textanalys 

av typen innehållsanalys baserad på riksdagens årliga utrikespolitiska debatter. Jag kommer 

att utforma undersökningen utifrån de fyra begreppen ”konsensus”, ”polemik”, 

”internationalism” och ”nationellt intresse” och studera partiernas replikväxlingar som en 

operationell indikator. Genom att studera replikväxlingarna som en indikator anser jag kunna 

analysera vilka partier som har politiserat varandra mest inom de olika utrikesfrågorna.  
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För att ingå jämförelser inom den kvantitativa undersökningen har jag som tidigare nämnt 

begreppet spaltcentimeter som ett mått på jämförbarhet. Att använda sig av spaltcentimeter 

som ett mått på jämförbarhet innebär i praktiken att jag kommer att mäta andelen 

replikväxlingar utifrån hur många centimetrar dessa består utav. Mängden spaltcentimeter 

kommer att användas för att se hur stor andel utav partierna som har ägnat sig åt att söka strid, 

ta strid eller undvikit strid inom utrikesfrågorna; internationalism - nationellt intresse.  

I uppsatsens första frågeställning vilka partier är mest konfliktbenägna? kommer jag att mäta 

andelen spaltcentimeter polemik och konsensus hos respektive parti samt andelen 

spaltcentimeter polemik och konsensus av den totala mängden spaltcentimeter i 

replikväxlingarna under respektive undersökningsperiod.
27

 Om replikerna helt och hållet 

består av polemik mot andra partier uppgår andelen till 100 procent. Om replikerna däremot 

enbart består av t.ex. förtydligande av den egna ståndpunkten och inte alls av kritik av andra 

partiers ståndpunkter uppgår andelen till noll procent. 

I uppsatsens andra frågeställning vilka utrikespolitiska frågor tar partierna strid om och 

politiseras mer än andra? mäter jag andelen spaltcentimeter ”internationalism” och andelen 

spaltcentimeter ”nationellt intresse” av den totala mängden polemik som uppstått under 

respektive undersökningsperiod.
28

 Om replikerna helt och hållet består av polemik inom 

”internationalism” och ”nationellt intresse” uppgår andelen till 100 procent. Om däremot 

replikerna består av konsensus inom ”internationalism” och ”nationellt intresse” uppgår 

andelen till noll procent. 

I uppsatsens tredje frågeställning Har perioden 1989-2000 jämfört med perioden tidigare 

präglats av ökad, minskad eller oförändrad polemik i utrikesfrågorna? mäts utfallen av 

utrikesfrågornas politisering mellan åren 1989-2000. Här jämförs andelarna polemik och 

konsensus för respektive undersökningsperiod med den totala mängden polemik och 

konsensus som uppstått under perioden 1989-2000 som helhet. 

 Jag kommer då att jämföra andelarna ”internationalism” och ”nationellt intresse” med den 

totala mängden polemik inom de två utrikesfrågor: internationalism – nationellt intresse som 

uppstått under perioden 1989-2000 som helhet. När detta är avklarat kommer jag ingå en 

                                                           
27

 Uttrycket ”undersöknings period” är egentligen något missledande, eftersom det kan syfta på både perioden 

(1948-1993) och perioden (1989-2000). I följande delar kommer uttrycket ”undersöknings period” snarare följa 

en indelning av perioden (1989-2000). Jag avser att diskutera indelningen av undersökningsperioderna på s. 14.  
28

 Ibid. 
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jämförelser med tidigare forskning för att jämföra de båda perioderna efterkrigstiden och 

perioden 1989-2000 som helhet med varandra. 

Den svenska utrikesdebatten kommer i det följande att ha delats in i tre olika undersöknings 

perioder. Period ett (1989-1992) som utgörs av Sovjetunionens upplösning och kalla krigets 

slut där Sverige anpassade sin utrikespolitik efter EU:s gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik, GUSP. En anpassning var bland annat den svenska erkännande politiken där 

Sverige 1992 erkände Slovenien och Kroatien som två självständiga stater. ”Detta ansågs vara 

en brytpunkt i svensk utrikespolitik där erkännande av staterna bröt mot den strikta 

folkrättsliga grund princip som Sverige fört”.
29

 Folkrätten tycks nu har ersatts av en ny politik 

som var mer inriktad på att gynna mänskliga rättigheter och demokrati. 

Under period två (1993-1996) lades grunden för det kommande samarbetet mellan Sverige 

och den Europeiska Unionen där Sverige inledde ett samarbete med den Nordatlantiska 

fördragsorganisationen, NATO. Samarbetet inom ramen för ”Partnerskap för fred” (PFF) 

innebar att Sveriges invasionsförsvar slopades och krigsmakten inriktades på 

”fredsbevarande” uppgifter som sträckte sig utanför svenskt närområde. Samma år 

genomfördes en folkomröstning om svenskt EU-medlemskap där Sverige blev medlem i den 

Europeiska Unionen 1995. Medlemskapet innebar att Sverige fullt ut skulle delta inom EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP.
30

 

Den tredje och sista perioden (1997-2000) har utgjorts av åren efter EU-inträdet fram till 

transitionsfasens slut. I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet ansågs Sverige inte 

längre vara ett världssamvete där Sverige kunde spela en betydligt större roll än vad landets 

storlek motiverade.
31

 Sverige stödde NATO:s "humanitära intervention" i Jugoslavien 1999 

som inte sanktionerats av FN:s säkerhetsråd. Målet av att Sverige skulle vara neutralt i 

kommande krig slopades stegvis.
 32

 Därmed kom transitionsfasen att betraktas som avslutad 

efterhand som Sverige visade positiva omdömen för väst och starka prioriteringar till det 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet med den Europeiska Unionen. 

För att förstå valet av indelning bygger den i grunden på att den svenska utrikespolitiken 

under 1990-talet övergick från förutsägbarhet till handlingsfrihet. Efterhand som 

handlingsfriheten hade ökat har det funnits en teoretisk möjlighet för en ökad konfliktgrad 
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 Bjereld, Johansson, Molin 2008, s. 328 
30
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31
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32
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över tid för varje undersöknings period. Den utveckling som jag då förväntar mig är att det 

efter hand som handlingsfriheten ökar även finns en ökad konfliktgrad under 1990-talet, dvs. 

att det skulle vara en gradvis ökning av konflikt och polemik av utrikesfrågorna under 1990-

talet. 

För att problematisera något kring valet av indelning så finns det även andra sätt att dela in 

perioderna efter som kan beskriva resultaten utifrån ett annat konfliktmönster. En sådan 

indelning skulle i så fall följt enligt regeringsperioderna under 1990-talet. Det kan då tänkas 

att konfliktutvecklingen förändras med avseende på vilka partier som är i regeringsställning 

respektive opposition. Förväntade resultat av en sådan indelning skulle tänkas vara att partier i 

opposition polemiserar mer än partier i regeringsställning. 

Jag kommer således inte följa denna indelning utan istället fokusera på hur den svenska 

utrikespolitiken har förändrats med avseende på tidigare resonemang kring 1990-talets 

omvandling av svensk utrikespolitik. 

Vad gäller konfliktutvecklingen i de olika utrikespolitiska frågorna under 1990-talet har jag 

inga teoretiska resonemang som kan tala för en viss förväntning. Avsikten i denna studie är att 

undersöka vilka utrikespolitiska frågor som det politiseras mest inom och jämföra dessa med 

tidigare forsknings period. 

7.3 Motivering till val av metod  

För att mäta konfliktutvecklingen hos partierna i de olika utrikesfrågorna har det anlags ett 

kvantitativt angreppsätt för att besvara uppsatsens frågeställningar. Jag har studerat situationer 

där jag mätt hur stor andel polemik och konsensus som har uppstått i replikväxlingarna samt 

inom vilka utrikespolitiska frågor som polemiken har uppstått inom. Eftersom att frågorna 

avser att mäta hur stor andel polemik och konsensus som finns i de årliga utrikespolitiska 

debatterna finns det skäl att argumentera för att metoden är en kvantitativ textanalys av typen 

innehållsanalys.  

”Tekniken innehållsanalys har använts för att avläsa innehållet i texterna och sedan plocka ut 

vilka idéer som har varit mer framträdande än andra.”
33

 I boken Metodpraktikan – konsten att 
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studera samhälle, individ och marknad lämpar sig en kvantitativ innehållsanalys för att finna 

mönster i ett större material, vilket är precis det jag avser att göra i den här undersökningen.
34

 

Den kvantitativa innehållsanalysen har tidigare fått sin användning inom bland annat 

medieforskning där syftet har varit att skildra hur någonting har blivit representerat; ”hur stort 

utrymme ett specifikt fenomen har uppmärksammats i ett större material”.
35

 Eftersom att jag 

är intresserad av att undersöka förändring över tid i förekomsten av polemik och konsensus i 

utrikesdebatternas replikväxlingar anser jag att det en rimlig metod att ingå en sådan 

undersökning med. 

Genom att använda mig av spaltcentimeter som ett mått på jämförbarhet har jag kunnat mäta 

andelarna ”polemik”, ”konsensus”, ”internationalism” och ”nationellt intresse” i samtliga 

replikväxlingar. Att metoden är av kvantitativ karaktär innebär vidare att undersökningen har 

baserats på jämförbara och likvärdiga jämförelsepunkter där varje års utrikespolitiska debatt 

har innehållit jämförbar data.
36

 

Fördelen med att använda mig av spaltcentimeter har berott på materialets utformning där 

debatterna har varit baserade på olika anföranden och repliker gjorda av personer som har 

uttalat sig. Utrikesdebatten har varit uppdelad i diverse anföranden där varje talesperson fått 

tid att yttra sig i en utrikesfråga följt av andra partiers replikväxlingar. 

7.4 Precisering och operationalisering av begrepp 

För att precisera uppsatsens genomförande från teori till empiri med insamlingen av 

datainformation har det krävts att den teoretiska definitionen har övergått till en operationell 

definition.  Den operationella definitionen har angett vilka operationer som måste utföras för 

att det empiriska fenomenet som studien skall undersöka faller in under korrekt begrepp. I det 

här avsnittet avser jag att operationalisera de två begreppen ”konsensus” och ”polemik” där 

den operationella definitionen ska förtydliga hur jag har gått tillväga för att samla in data och 

information.  

Det finns i regel två sätt att operationalisera på, där det ena sättet har varit att välja indikatorer 

dvs. ”variabler som representerar en dimension av ett teoretiskt begrepp eller att utgå från 
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empiriska kriterier”.
37

 Då den tidigare forskningen har bidragit med en klar och avgränsad 

teoretisk definition kring de två begreppen och hur dessa har studerats tidigare enligt 

typologierna anser jag att det finns skäl till att utgå från samma teoretiska definition samt 

använda mig av empiriska kriterier för hur jag valt att precisera och operationalisera på. 

I nedanstående tabell framgår hur operationaliseringen av de två begreppen ”konsensus” och 

”politisering” har sett ut och hur dessa begrepp har kunnat identifieras i det empiriska material 

som har analyserats. 

Tabell 1: Operationalisering av begrepp. 

Begrepp Teoretisk definition Operationella indikatorer 

 

 

 

Konsensus 

 

 

”Frånvaro av öppna 

meningsmotsättningar 

mellan de politiska partierna 

i olika politiska sakfrågor” 

 

Replikväxlingar mellan partierna i en 

utrikespolitisk sakfråga. 

 

Kriterium 1. Ett parti undviker strid i en 

utrikespolitiskfråga 

Kriterium2. Ett parti väljer att inte 

besvara kritiken från ett annat parti. 

 

 

 

Politisering 

 

 

”En fråga tas upp av de 

politiska partierna i deras 

offentliga propaganda och 

blir föremål för kontroverser 

mellan partierna” 

 

 

Replikväxlingar mellan partierna i en 

utrikespolitisk sakfråga. 

 

Kriterium 1. Ett parti tar strid om den 

offentligt besvarar kritiken. 

Kriterium 2. Ett parti tar strid om den 

offentligt försvarar sin ståndpunkt. 

Kriterium 3. Ett parti går till motattack 

på motparten. 

 

 

7.5 Problemdiskussion om metodval 

I likhet med andra samhällsvetenskapliga metoder har den kvantitativa innehållsanalysen 

också sina för- och nackdelar. En fördel med den kvantitativa innehållsanalysen har varit ”att 

den lämpar sig för grova kategoriseringar och jämförelser i ett stort och omfattande 

material.”
38

 En konsekvens av den valda innehållsanalysen har varit att alla intressanta 

aspekter i utrikesdebatten inte har kunnat räknas eller mätas. En annan nackdel har varit att 

det outtalade, t.ex. outsagda förutsättningar för utrikesdebatten eller det underförstådda inte 

                                                           
37

 Halvorsen 1992, s 40-41  
38

 Bergström & Boréus. 2010 s. 84 
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heller har kunnat analyseras ordentligt eftersom materialet har varit oerhört omfattande.
39

 Den 

valda metoden har istället antagits med hänsyn till forskningsfrågorna där jag har avsett att 

mäta konfliktutvecklingen hos partierna i deras utrikespolitik över tid. För att göra detta i ett 

omfattande material har de kvantitativa mätningarna lämpat sig bäst för detta syfte.  

8. Empiriskt material 

Det material som har legat till grund för analysen har varit riksdagens årliga utrikespolitiska 

debatter mellan åren 1989-2000.
40

 Under varje års riksmöte har en undersökning gjorts av 

samtliga replikväxlingar, vilka alla kommer att ingå i resultatredovisningen. 

9. Resultatredovisning 

Utifrån tidigare forskning har vi sett att såväl internationalistiska frågor som frågor av 

Sveriges nationella intresse har politiserats under efterkrigstiden. I följande avsnitt behandlats 

resultaten av vilka partier som har varit mest konfliktbenägna samt vilka utrikespolitiska 

frågor som har politiserats mest för respektive undersöknings period. I avsnitt 8.4 besvaras 

uppsatsens frågeställningar om vilka partier som har varit mest konfliktbenägna och vilka 

utrikespolitiska frågor som har politiserats under perioden 1989-2000 som helhet. 

9.1 1989-1992 års utrikespolitiska debatter 
 

Tabell 2: Andelen spaltcentimeter konsensus och polemik i den utrikespolitiska debatten 

i Sveriges riksdag 1989-1992, procent. 

Parti Spaltcentimeter 
Polemik 

Spaltcentimeter 
Konsensus 

Polemik % Konsensus % Total % 

      

V 178 158 53 47 100 

S 137 192 42 58 100 

MP 108 62 64 36 100 

C 171 158 52 48 100 

FP 131 129 50 50 100 

M 196 117 63 37 100 

KD 0 0 0 0 0 

      

Total 921 816 53 47 100 
Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen polemik och konsensus har summerats radvis för respektive 

parti. 

                                                           
39

 Bergström & Boréus. 2010 s.45 
40

 Riksdagens protokoll från riksmötena 1989/90-2000/01 har inhämtats från Sveriges Riksdags webbplats. 
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Av tabell 2 framgår vilka partier som har varit mer konsensusorienterade än 

konfliktorienterade under period ett (1989-1992).  

Vänsterpartiet uppvisar en högre andel polemik (53 procent) än andel konsensus (47 procent). 

Socialdemokraterna uppvisar en lägre andel polemik (42 procent) än andel konsensus (58 

procent). Miljöpartiet uppvisar en högre andel polemik (64 procent) än andel konsensus (36 

procent). Centerpartiet uppvisar en högre andel polemik (52 procent) än andel konsensus (48 

procent). För Folkpartiets del uppvisas en lika stor andel procent polemik (50 procent) som 

andel konsensus (50 procent) och slutligen uppvisar Moderaterna en högre andel polemik (63 

procent) än andelen konsensus (37 procent). För Kristdemokraternas del är det inte rimligt att 

uppge någon andel eftersom partiet vid flera tillfällen har avstått helt från att ge sig in i 

replikväxlingarna i utrikesdebatten under denna undersöknings period. Ett möjligt antagande 

bakom detta kan bero på att partiet ser sig själv som i konsensus med övriga partier i 

debatterna. 

Sammantaget kan vi se att de partier som har varit mest konfliktorienterade, dvs. de partier 

som har uppvisat högre andel polemik än konsensus inom respektive parti är till 

rangordningen Miljöpartiet (28 procent mer polemik än konsensus) följt av Moderaterna (26 

procent mer polemik än konsensus), Centerpartiet (9 procent mer polemik än konsensus) och 

slutligen Vänsterpartiet (6 procent mer polemik än konsensus).  

De partier som har varit mest konsensusorienterade, dvs. de partier som har uppvisat en högre 

andel konsensus än polemik inom respektive parti är till rangordningen Socialdemokraterna 

(16 procent mer konsensus än polemik) följt av Folkpartiet som har valt att uppvisa lika stor 

andel polemik som konsensus. 

Av tabell 2 framgår dessutom att av den totala mängden replikväxlingar som uppstått under 

period ett (1989-19912) har andelarna bestått av (47 procent) polemik och (53 procent) 

konsensus sammanlagt. Sammantaget har det alltså varit mer polemik än konsensus under 

denna undersökningsperiod. 
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Figur 4: Diagram över andelen polemik och konsensus i den utrikespolitiska debatten i 

Sveriges Riksdag 1989-1992, procent. 

 

Av figur 4 framgår hur stor andel polemik och konsensus som respektive parti har uppvisat av 

den totala mängden polemik och konsensus i replikväxlingarna. Figuren visar således vilka 

partier som har varit mer konsensusorienterade och konfliktorienterade av totalen jämfört med 

övriga partier. 

Av figuren framgår att de partier som har varit mest konfliktbenägna dvs. de partier som har 

uppvisat en högre andel polemik än konsensus av den totala mängden replikväxlingar är till 

rangordningen Moderaterna (7 procent mer polemik än konsensus) följt av Miljöpartiet (4 

procent mer polemik än konsensus). 

De partier som har varit mest konsensusorienterade dvs. de partier som har uppvisat en högre 

andel konsensus än polemik av den totala mängden replikväxlingar är till rangordningen 

Socialdemokraterna (9 procent mer konsensus än polemik) följt av Folkpartiet (2 procent mer 

konsensus än polemik), Vänsterpartiet och Centerpartiet som båda uppvisat lika stor andel 

polemik som konsensus. 
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Tabell 3: Andel ”internationalism” och ”nationellt intresse” i polemiken mot andra 

partier i utrikesdebattens replikväxlingar 1989-1992, procent. 

 Spaltcentimeter Procent % 

Internationalism 291 48 

Nationellt Intresse 317 52 

   

Total 608 100 

Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen internationalism respektive nationellt intresse har summerats 

kolumnvis. 

Av tabell 3 framgår hur stor andel polemik som har ägt rum inom internationalistiska frågor i 

förhållande till frågor av nationellt intresse under period ett (1989-1992). Av tabellen framgår 

att störst andel polemik har uppstått inom frågor av nationellt intresse (52 procent) jämfört 

med internationalistiska frågor (48 procent). Under denna period har det alltså polemiserats 

mer i frågor av nationellt intresse än internationalistiska frågor. 

9.2 1993-1996 års utrikespolitiska debatter 

Tabell 4: Andelen spaltcentimeter konsensus och polemik i den utrikespolitiska debatten 

i Sveriges riksdag 1993-1996, procent. 

Parti Spaltcentimeter 
Polemik 

Spaltcentimeter 
Konsensus 

Polemik % Konsensus % Total% 

      

V 232 217 52 48 100 

S 129 182 41 59 100 

MP 23 122 16 84 100 

C 48 76 39 61 100 

FP 78 187 29 71 100 

M 70 67 51 49 100 

KDS 29 46 39 61 100 

      

Total 609 897 40 60 100 
Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen polemik och konsensus har summerats radvis för respektive 

parti. 

Av tabell 4 framgår vilka partier som har varit mer konsensusorienterade än 

konfliktorienterade under period två (1993-1996). 

Vänsterpartiet uppvisar en högre andel polemik (52 procent) än andel konsensus (48 procent). 

Socialdemokraterna uppvisar en högre andel konsensus (59 procent) än andel polemik (41 

procent). Miljöpartiet uppvisar en högre andel konsensus (84 procent) än andel polemik (16 
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procent). Centerpartiet uppvisar en högre andel konsensus (61 procent) än andel polemik (39 

procent). Folkpartiet uppvisar en högre andel konsensus (71 procent) än andel polemik (29 

procent). För Moderaternas del uppvisas en högre andel polemik (51 procent) än andel 

konsensus (49 procent). Slutligen uppvisar Kristdemokraterna en högre andel konsensus (61 

procent) än andel polemik (39 procent). 

Sammantaget kan vi se att de partier som har varit mest konfliktorienterade, dvs. de partier 

som har uppvisat en högre andel polemik än konsensus inom respektive parti är till 

rangordningen Vänsterpartiet (4 procent mer polemik än konsensus) följt av Moderaterna (2 

procent mer polemik än konsensus). 

De partier som har varit mest konsensusorienterade, dvs. de partier som har uppvisat en högre 

andel konsensus än polemik inom respektive parti är till rangordningen Miljöpartiet (68 

procent mer konsensus än polemik) följt av Folkpartiet (42 procent mer konsensus än 

polemik), Centerpartiet (22 procent mer konsensus än polemik), Kristdemokraterna (22 

procent mer konsensus än polemik) och slutligen Socialdemokraterna (18 procent mer 

konsensus än polemik). 

Av tabell 4 framgår dessutom att av den totala mängden replikväxlingar som uppstått under 

period två (1993-1996) har andelarna bestått av (60 procent) polemik och (40 procent) 

konsensus sammanlagt. Sammantaget har det alltså varit mer konsensus än polemik under 

denna undersökningsperiod. 

Figur 5: Diagram över andelen polemik och konsensus i den utrikespolitiska debatten i 

Sveriges Riksdag 1993-1996, procent. 
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Av figur 6 framgår hur stor andel polemik och konsensus som respektive parti har uppvisat av 

den totala mängden polemik och konsensus i replikväxlingarna. Figuren visar således vilka 

partier som har varit mer konsensusorienterade och konfliktorienterade av totalen jämfört med 

övriga partier 

De partier som har varit mest konfliktbenägna dvs. de partier som har uppvisat en högre andel 

polemik än konsensus av den totala mängden replikväxlingar är till rangordningen 

Vänsterpartiet (14 procent mer polemik än konsensus) följt av Moderaterna (5 procent mer 

polemik än konsensus) och slutligen Socialdemokraterna (1 procent mer polemik än 

konsensus). 

De partier som har varit mest konsensusorienterade dvs. de partier som har uppvisat en högre 

andel konsensus än polemik av den totala mängden replikväxlingar är till rangordningen 

Miljöpartiet (11 procent mer konsensus än polemik) följt av Folkpartiet (8 procent mer 

konsensus än polemik), Centerpartiet (1 procent mer konsensus än polemik) och slutligen 

Kristdemokraterna som uppvisat en lika stor andel polemik som konsensus.  

Tabell 5: Andel ”internationalism” och ”nationellt intresse” i polemiken mot andra 

partier i utrikesdebattens replikväxlingar 1993-1996, procent. 

 Spaltcentimeter Procent % 

Internationalism 377 58 

Nationellt Intresse 269 42 

   

Total 646 100 
Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen internationalism respektive nationellt intresse har summerats 

kolumnvis. 

Av tabell 5 framgår hur stor andel polemik som har ägt rum inom internationalistiska frågor i 

förhållande till frågor av nationellt intresse under period två (1993-1996). Av tabellen framgår 

att störst andel polemik har uppstått inom internationalistiska frågor (58 procent) jämfört med 

frågor av nationellt intresse (42 procent). Under denna period har det alltså polemiserats mer 

inom internationalistiska frågor än av frågor av nationellt intresse. 
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9.3 1997-2000 års utrikespolitiska debatter 

Tabell 6: Andelen spaltcentimeter konsensus och polemik i den utrikespolitiska debatten 

i Sveriges riksdag 1997-2000, procent. 

Parti Spaltcentimeter 
Polemik 

Spaltcentimeter 
Konsensus 

Polemik % Konsensus % Total % 

      

V 85 51 63 37 100 

S 252 251 50 50 100 

MP 90 54 63 37 100 

C 55 69 44 56 100 

FP 50 62 45 55 100 

M 141 77 65 35 100 

KD 50 25 67 33 100 

      

Total 723 589 55 45 100 
Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen polemik och konsensus har summerats radvis för respektive 

parti. 

Av tabell 6 framgår vilka partier som har varit mer konsensusorienterade än 

konfliktorienterade under period tre (1997-2000).  

Vänsterpartiet uppvisar en högre andel polemik (63 procent) än andel konsensus (37 procent). 

Socialdemokraterna uppvisar en lika stor andel polemik (50 procent) som andel konsensus (50 

procent). Miljöpartiet uppvisar en högre andel polemik (63 procent) än andel konsensus (37 

procent). Centerpartiet uppvisar en högre andel konsensus (56 procent) än andel polemik (44 

procent). Folkpartiet uppvisar en högre andel konsensus (55 procent) än andel polemik (45 

procent). För Moderaternas del uppvisas en högre andel polemik (65 procent) än andelen 

konsensus (35 procent). Slutligen uppvisar Kristdemokraterna en högre andel polemik (67 

procent) än andel konsensus (33 procent). 

Sammantaget kan vi se att de partier som har varit mest konfliktorienterade, dvs. de partier 

som har uppvisat en högre andel polemik än konsensus inom respektive parti är till 

rangordningen Kristdemokraterna (34 procent mer polemik än konsensus) följt av 

Moderaterna (30 procent mer polemik än konsensus), Vänsterpartiet (26 procent mer polemik 

än konsensus), Miljöpartiet (26 procent mer polemik än konsensus). 

De partier som har varit mest konsensusorienterade, dvs. de partier som har uppvisat en högre 

andel konsensus än polemik inom respektive parti är till rangordningen Centerpartiet (12 
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procent) följt av Folkpartiet (10 procent) och slutligen Socialdemokraterna som uppvisar lika 

stor andel polemik som konsensus. 

Av tabell 6 framgår dessutom att av den totala mängden replikväxlingar som uppstått under 

period tre (1997-2000) har andelarna bestått av (45 procent) polemik och (55 procent) 

konsensus sammanlagt. Sammantaget har det alltså varit mer konsensus än polemik under 

denna undersökningsperiod. 

Figur 6: Diagram över andelen polemik och konsensus i den utrikespolitiska debatten i 

Sveriges Riksdag 1997-2000, procent. 

 

Av figur 8 framgår hur stor andel polemik och konsensus som respektive parti har uppvisat av 

den totala mängden polemik och konsensus i replikväxlingarna. Figuren visar således vilka 

partier som har varit mer konsensusorienterade och konfliktorienterade av totalen jämfört med 

övriga partier. 

De partier som har varit mest konfliktbenägna dvs. de partier som har uppvisat en högre andel 

polemik än konsensus av den totala mängden replikväxlingar är till rangordningen 

Moderaterna (7 procent mer polemik än konsensus) följt av Vänsterpartiet (4 procent mer 

polemik än konsensus), Miljöpartiet (4 procent mer polemik än konsensus) och slutligen 

Kristdemokraterna (3 procent mer polemik än konsensus). 

De partier som har varit mest konsensusorienterade dvs. de partier som har uppvisat en högre 

andel konsensus än polemik av den totala mängden replikväxlingar är till rangordningen 

Socialdemokraterna (8 procent mer konsensus än polemik) följt av Folkpartiet (4 procent mer 

konsensus än polemik) och slutligen Centerpartiet (4 procent mer konsensus än polemik). 
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Tabell 7: Andel ”internationalism” och ”nationellt intresse” i polemiken mot andra 

partier i utrikesdebattens replikväxlingar 1997-2000, procent. 

 Spaltcentimeter Procent % 

Internationalism 335 57 

Nationellt Intresse 250 43 

   

Total 585 100 

Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen internationalism respektive nationellt intresse har summerats 

kolumnvis. 

Av tabell 7 framgår hur stor andel polemik som har ägt rum inom internationalistiska frågor i 

förhållande till frågor av nationellt intresse under period tre (1997-2000). Av tabellen framgår 

att störst andel polemik har ägt rum inom internationalistiska frågor (57 procent) jämfört med 

frågor av nationellt intresse (43 procent). Under denna period har det alltså politiserats mer 

inom internationalistiska frågor än frågor av nationellt intresse. 

9.4 Konflikt och konsensus i utrikespolitiken 1989-2000 

I detta avsnitt redogörs för hur konfliktutvecklingen har sett ut under hela perioden 1989-2000 

som helhet där nedanstående tabeller avser att redovisa för hur stor andel polemik och 

konsensus som har uppstått av den totala mängden polemik och konsensus i samtliga 

replikväxlingar under perioden 1989-2000. Därefter besvaras varje enskild frågeställning 

utifrån de resultat som erhållits från tidigare avsnitt.  

Tabell: 8 Andelen spaltcentimeter polemik och konsensus i utrikesdebattens 

replikväxlingar i Sveriges riksdag 1989-2000, procent. 

 1989-1992 1993-1996 1997-2000 Total andel 
1989-2000 

Total % 

      

Polemik 53 40 55 148 49 

Konsensus 47 60 45 152 51 

      

Total 100 100 100 300 100 
Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen polemik och konsensus har summerats radvis. 

Av tabell 8 framgår att för perioden 1989-2000 som helhet uppgår andelen polemik till (49 

procent) och andelen konsensus till (51 procent) av den totala mängden polemik och 

konsensus som uppstått i replikväxlingarna. Det är alltså mer konsensus än polemik under 

hela perioden 1989-2000. 
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Vilka partier är mest konfliktbenägna? 

För att ta reda på detta har jag ställt mina empiriska operationer mot det empiriska materialet. 

De empiriska operationerna som har använts mot det empiriska materialet har varit de 

kriterier som har ställts enligt Tabell 1: Operationalisering av begrepp. Därefter har jag 

konverterat andelarna spaltcentimetrar polemik och konsensus till procenträkning för att på ett 

övergripande plan se hur andelen polemik och konsensus har sett ut av den totala mängden 

polemik och konsensus som uppstått i replikväxlingarna under den sammanlagda perioden 

1989-2000. 

För att sedan ta reda på vilka partier som har varit mest konfliktbenägna under den 

sammanlagda perioden har jag kodat partiernas totala andel polemik under respektive period 

och sammanställt dessa för samtliga tre perioder. Därefter har jag kunnat få ut en andel av den 

totala mängden polemik som uppstått för respektive parti för hela perioden 1989-2000 och 

konverterat dessa till procent. 

Av nedanstående tabell framgår vilka partier som har varit mest konfliktbenägna utifrån den 

totala mängden polemik som uppstått i replikväxlingarna under hela perioden 1989-2000. 

Tabell 9: Partiernas genomsnittliga andel av politiseringsinslagen i replikväxlingarna i 

riksdagens utrikesdebatt 1989-2000, procent 

 1989-1992 1993-1996 1997-2000 Total andel 
1989-2000 

Total % 

V 19 38 12 69 23 

S 15 21 35 71 24 

MP 12 3 12 27 9 

C 19 8 7 34 11 

FP 14 13 7 34 11 

M 21 12 20 53 18 

KD 0 5 7 12 4 

      

Total 100 100 100 300 100 
Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen procent polemik och konsensus har summerats kolumnvis. 

Av tabellen framgår att under de olika undersökningsperioderna har partierna haft skiftande 

andelar polemik och konsensus. Under period ett (1989-1992) har det varit Moderaterna (21 

procent) som har uppvisat högst andel polemik av den totala mängden jämfört med övriga 

partier. Under period två (1993-1996) har det varit Vänsterpartiet (21 procent) som uppvisat 

högst andel polemik av den totala mängden jämfört med övriga partier. Under period tre 
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(1997-2000) har det varit Socialdemokraterna (35 procent) som uppvisat högst andel polemik 

av den totala mängden jämfört med övriga partier. 

De partier som har varit mest konfliktbenägna under hela perioden 1989-2000 är till 

rangordningen Socialdemokraterna (24 procent polemik) följt av Vänsterpartiet (23 procent 

polemik), Moderaterna (18 procent polemik), Centerpartiet (11 procent polemik), Folkpartiet 

(11 procent polemik), Miljöpartiet (9 procent polemik) och slutligen Kristdemokraterna som 

stått för (4 procent polemik) av den totala mängden polemik under hela perioden 1989-2000. 

Det framgår alltså att det finns vissa partier som har varit mer konfliktbenägna än andra 

partier under 1990-talet då resultaten framför allt visar att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Moderaterna har varit de tre partier som stått för störst andel polemik av den totala 

mängden polemik i replikväxlingarna. 

Resultaten ligger någorlunda i linje med den tidigare forskning som erhållits då 

Socialdemokraterna har stått för (40 procent polemik) följt av Moderaterna (20 procent 

polemik), Folkpartiet (20 procent polemik), Vänsterpartiet (14 procent polemik) och slutligen 

Centerpartiet (6 procent polemik) av den totala mängden polemik under efterkrigsperioden.
41

 

Sammantaget kan vi alltså se att de förändringar som skett har varit att Socialdemokraterna 

tillsammans med Moderaterna har minskat sin polemik och att det framför allt har varit 

Vänsterpartiet som under 1990-talet ökat sin polemik i utrikesfrågorna. Vi kan också av 

resultaten hävda att Centerpartiet ökat sin andel polemik, men trots minskningen för de först 

nämnda partierna så utgör ändå Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet störst 

andel polemik av totalen under 1990-talet. 

Vilka utrikespolitiska frågor tar partierna strid om och politiseras mer än andra? 

För att besvara denna fråga har jag återigen ställt mina empiriska operationer mot det 

empiriska materialet. De empiriska operationerna som har använts mot det empiriska 

materialet har varit utifrån Figur 2: Typologi över politiska frågor och Figur 3: Typologi för 

klassificering av utrikespolitiska frågor. Jag har här valt att koda andelen polemik som 

uppstått i replikväxlingarna utifrån dessa figurer där jag kategoriserat polemiken inom de två 

kategorierna: internationalism – nationellt intresse och vad den teoretiska definitionen har 

uppgett. 

                                                           
41

 Bjereld och Demker 1995, s 197 
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Därefter har jag konverterat andelarna spaltcentimetrar polemik inom internationalistiska 

frågor och frågor av nationellt intresse till procenträkning för att på ett övergripande plan se 

hur andelen polemik inom de två utrikesfrågorna har sett ut av den totala mängden polemik 

som uppstått i replikväxlingarna under den sammanlagda perioden 1989-2000. 

För att ta reda på vilka utrikespolitiska frågor som har politiserats mer än andra under den 

sammanlagda perioden har jag kodat den totala andelen polemik i utrikesfrågorna under 

respektive period och sedan sammanställt dessa för samtliga tre perioder. Därefter har jag 

kunnat få ut en andel av den totala mängden polemik som uppstått inom internationalism och 

frågor av nationellt intresse för hela perioden 1989-2000 och konverterat dessa till procent. 

Av nedanstående tabell framgår vilka utrikesfrågor som har varit mest politiserade utifrån den 

totala mängden polemik som uppstått i replikväxlingarna under hela perioden 1989-2000. 

Tabell 10: Andelen polemik och konsensus i de olika utrikespolitiska frågorna i 

utrikesdebattens replikväxlingar 1989-2000, procent. 

Utrikesfrågor 1989-1992 1993-1996 1997-2000 Total andel 
1989-2000 

Total % 

      

Internationalism 48 58 57 163 54 

Nationellt Intresse 52 42 43 137 46 

      

Total 100 100 100 300 100 

Kommentar: Tabellen avläses genom att andelen procent internationalism och nationellt intresse har summerats 

kolumnvis. 

Av tabellen framgår att undersöknings perioderna har skiftande andelar polemik inom sig där 

de olika utrikesfrågorna internationalism – nationellt intresse politiseras olika mycket. Under 

period ett (1989-1992) har det politiserats mest inom frågor av nationellt intresse. Under 

period två (1993-1996) har det politiserats mest inom frågor av internationalism. Under period 

tre (1997-2000) har fortsättningsvis politiserats mest inom internationalistiska frågor. 

För perioden 1989-2000 som helhet uppgår andelen internationalism till (55 procent) och  

andelen nationellt intresse till (45 procent). 

Det framgår alltså att det finns vissa utrikesfrågor som har politiserats mer än andra frågor 

under 1990-talet där internationalism är de utrikesfrågor som har stått för störst andel polemik 

av den totala mängden polemik i utrikesfrågorna under 1990-talet. Då det utefter varje period 

skiftar kan jag heller inte uttala mig om någon ökning inom de olika frågorna över tid. 
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Har perioden 1989-2000 jämfört med perioden tidigare präglats av ökad, minskad eller 

oförändrad polemik i utrikesfrågorna? 

För att besvara uppsatsens tredje och sista frågeställning har jag ställt mina resultat från det 

empiriska materialet under perioden 1989-2000 mot de resultat som erhållits från perioden 

under efterkrigstiden. 

1990-talet har präglats av större andel polemik inom ”internationalism” än frågor av 

”nationellt intresse” då det under 1990-talet har visat sig att det är högre andel polemik inom 

”internationalistiska frågor” (54 procent) än frågor av ”nationellt intresse” (46 procent) av den 

totala mängden replikväxlingar.  

Efterkrigsperioden har istället präglats av större andel polemik inom frågor av ”nationellt 

intresse” än frågor av ”internationalism” då det under efterkrigsperioden har visat sig att det 

är högre andel polemik inom ”nationellt intresse” (53 procent) än ”internationalism” (47 

procent) av den totala mängden replikväxlingar.
42

  

Sammantaget kan vi alltså se att förändringen av polemiken i de olika utrikesfrågorna börjar 

se annorlunda ut under 1990-talet jämfört med tidigare period. Resultaten visar att polemiken 

har tagit en ny riktning och partierna inte längre politiserar inom nationella intressen utan 

istället inom internationalistiska frågor. Polemiken har alltså ökat inom internationalistiska 

frågor (från 47 till 54 procent) och minskat inom nationellt intresse (från 53 till 46 procent) 

över tid.  

Generellt sett så har varken internationalistiska frågor eller frågor av nationellt intresse haft 

någon kontinuerlig ökning eller minskning bland perioderna utan dessa har istället varit 

ständigt varierande under 1990-talet. Därför kan heller inga generella slutsatser dras om 

internationalistiska frågor eller frågor av nationellt intresse har ökat över tid.  

10. Avslutande slutsatser  

Jag har nu undersökt de svenska partierna och utrikesfrågorna under 1990-talet i syfte att 

beskriva hur den svenska utrikespolitiken har förändrats med avseende på partiernas konflikt 

och konsensus i de olika utrikesfrågorna. Har då den svenska utrikespolitiken hanterats i en 

anda av samförstånd och kompromissvilja eller har den svenska utrikespolitiken frångått 

kravet på konsensus och blivit mer konfliktfylld över tid? 
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Inom tidigare forskning har det stått klart att den svenska utrikesdebatten under 

efterkrigstiden i stor utsträckning har kunnat kännetecknas av enighet för den svenska utrikes- 

och säkerhetspolitiken. Under efterkrigstiden fanns inte någon enhetlig trend mot en ökad 

omfattning av utrikesfrågornas politisering över tid där konfliktutvecklingen istället hållit en 

relativt jämn utveckling.
43

 Så tillvida tycks det alltså inte under efterkrigsperioden finnas 

någonting som talar för att partierna i en ökad utsträckning politiserar varandra mer. Men 

efterhand som Sverige tvingades ompröva sin utrikespolitik har jag valt att göra en 

förlängning av deras studie för att se om politiseringen fortfarande håller en relativt jämn 

utveckling eller om den svenska utrikespolitiken har blivit mer konfliktfylld över tid. 

De förväntade resultaten, givet transitionsfasen förutsättningar och omprövningen av svensk 

utrikes- och säkerhetspolitik, var därför att konfliktgraden skulle öka efterhand som 

handlingsfriheten för Sverige ökade. 

Den empiriska undersökningen visar att vissa av teserna har kunnat stärkas och bekräftats av 

tidigare resonemang då period ett (1989-1992) har varit präglad av mer polemik än konsensus 

och kan således tänkas få empiriskt stöd då jag förväntat mig att konfliktutvecklingen skall 

vara mer politiserad än konsensusorienterad. Men att period två (1993-1996) varit präglad av 

mer konsensus än polemik går emot förväntningarna om att polemiken skall öka över tid. 

Period tre (1997-2000) har i sin tur präglats av en större andel polemik än konsensus och kan 

också tänkas få empiriskt stöd men inte att det skett någon gradvis ökning av politiseringen 

bland utrikesfrågorna. 

Att konfliktutvecklingen skulle ha ökat över tid efterhand som handlingsfriheten ökade, tycks 

så tillvida vara fel att hävda då partierna inte i någon ökad utsträckning har politiserat 

varandra mer i utrikesfrågorna under 1990-talet än tidigare. Generellt sett så tillvida tycks det 

alltså vara fel att hävda att konfliktutvecklingen har förändrats över tid och att den svenska 

utrikespolitiken har gått från konsensus till konfrontation mellan åren 1989-2000. 

Avslutningsvis kan vi säga att den svenska utrikespolitiken inte har förändrats särskilt mycket 

i förhållande till de förväntningar som ställts men att resultaten fortfarande visar på att 

utrikespolitiken blivit ett fortsatt slagfält för de politiska partierna. Det kan även till viss del 

sägas att 1990-talet har hanterats av en vilja av samförstånd där partierna försökt 

kompromissa i olika utrikesfrågor. 
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Kan det då finnas en teoretisk möjlighet att det nationella ansvarstagandet fortfarande är stärkt 

av att det är en hög andel konsensus bland partierna under perioden 1989-2000 och att de 

partitaktiska intressena inte har gått före nationens bästa då partierna tar strid inom 

internationalistiska frågor under 1990-talet?  

Då dessa frågor inte kan besvaras i nuläget lämnas de såldes för diskussion inför framtida 

forskning. Då uppsatsens omfattning och tidsram har varit begränsad har även vissa delar av 

en fulländande studie fått möta sina begränsningar.  

Inför framtida studier finns även möjligheter att ingå jämförelser mellan vilka utrikesfrågor 

som de olika partierna politiserar inom samt mot vem polemiken har varit riktad till. Det 

empiriska materialet kan i sig utökas där hela utrikesdebatten inklusive dess anförande 

undersöks samt utbreddas med ytterligare material från utrikesutskottens betänkande. Denna 

utvidgning kan tänkas öka resultatvaliditeten vid en framtida studie inom liknande område 

och tills vidare lämnas det även fria händer att hitta förklaringsfaktorer bakom 

politiseringsprocessen om varför konfliktutvecklingen har sett ut som den gjort under 1990-

talet. 
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11. Bilagor 

1989 

Repliker  Total  Polemik  Konsensus  Internationali
sm  

Nationellt int.  

M  27  17,5  9,5  0  17  
FP  26  17  9  0  5  
C  25  8  33  4  4  
V  31,5  23,5  8  11,5  12  
MP  30,5  23  7,5  0  23  
M  31  17,5  13,5  0  17,5  
FP  24,5  17,5  7  0  17,5  
C  29,5  15  14,5  8,5  6,5  
V  31,5  31  1  15,5  15,5  
MP  32  12  20  0  12  
S  15,5  10  5,5  10  0  
M  9  6,5  2,5  0  6,5  
C  5,5  5,5  0  5,5  0  
MP  8,5  2,5  6  2,5  0  
S  10,5  4  6,5  4  0  
M  7,5  0  7,5  0  0  
C  5,5,  5,5  0  5,5  0  
MP  3  1,5  1,5  1,5  0  
Total  348  217,5  152,5  68,5  136,5  
Medel  19,33  12,08333  8,47222  8,5625  7,583333  
 

1990 

Repliker Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
M 45 17,5 27,5 0 17,5 
FP 54,5 23 31,5 23 0 
C 40 2,5 37,5 2,5 0 
V 53 0 53 0 0 
MP 44,5 32,5 12 18 14,5 
M 28 19,5 8,5 0 19,5 
FP 27 4,5 22,5 0 4,5 
C 25,5 0 25,5 0 0 
V 25,5 0 25,5 0 0 
MP 25 10 15 4,5 10,5 
S 31,5 14,5 17 10 4,5 
C 17,5 3,5 14 3,5 0 
S 23,5 7 16,5 7 0 
C 7 0 0 0 0 
S 13 8 5 0 8 
      
Total 460,5 142,5 311 68,5 79 
Medel 30,7 9,5 20,73333 4,8 6,65 
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1991 

Repliker Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
V 21,5 21,5 0 0 21,5 
V 24,5 0 24,5 0 0 
M 22,5 19,5 3 0 19,5 
V 22,5 11,5 11 11,5 0 
M 22 10,5 11,5 11,5 0 
S 27,5 27,5 0 0 27,5 
M 18 6,5 11,5 6,5 0 
S 19 0 19 0 0 
M 18 12,5 5,5 12,5 0 
S 27,5 0 27,5 0 0 
FP 25,5 14 11,5 0 14 
S 21,5 4,5 17 4,5 0 
FP 23 0 23 0 0 
V 28,5 16 0 16 0 
FP 16,5 16,5 0 0 16,5 
V 23 12,5 10,5 12,5 0 
FP 20 20 0 0 20 
M 19 15 4 0 15 
FP 13 0 13 0 0 
M 9,5 0 9,5 0 0 
FP 9 0 9 0 0 
V 26 14,5 11,5 0 11,5 
C 18 13 5 0 13 
V 21 8,5 12,5 0 8,5 
C 16 11 5 0 11 
C 12 12 0 0 12 
V 26 0 0 0 0 
V 24,5 24,5 0 0 24,5 
S 18 6 12 6 0 
S 14,5 0 14,5 0 0 
S 27,5 14,5 13 0 14,5 
S 5 3 2 0 3 
      
Total 338 160,5 165 62,5 99 
Medel 20 10,06451613 10,11364 3,409091 6,613636 
 

1992 

Repliker Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
S 16,5 14 2,5 14 0 
M 12,5 9,5 3 9,5 0 
S 11 0 11 0 0 
FP 13 2 11 2 0 
M 10,5 10,5 0 10,5 0 
C 11 0 11 0 0 
C 13 6 7 6 0 
C 7,5 7,5 0 7,5 0 
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V 7 6,5 0 4,5 2 
C 13,5 8 5,5 8 0 
V 8 8 0 8 0 
C 10 9 0 9 0 
S 12 12 0 12 0 
S 12 0 12 0 0 
S 10,5 0 10,5 0 0 
      
Total 168 93 73,5 91 2 
Medel 11,2 6 6,5 6 0 
 

1993 

Repliker Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
V 20,5 18 2,5 18 0 
S 8 8 0 0 8 
M 5,5 5,5 0 0 5,5 
S 14 14 0 0 14 
M 19 8,5 10,5 0 8,5 
C 12,5 0 12,5 0 0 
C 1 1 0 0 1 
S 14 7,5 6,5 7,5 0 
C 18,5 10,5 7,5 10,5 0 
S 11,5 7 4,5 7 0 
C 10,5 8 2,5 8 0 
S 19,5 7 12,5 0 7 
S 17 0 17 0 0 
V 81 32,5 48,5 32,5 0 
V 3 1,5 1,5 1,5 0 
M 5 5 0 5 0 
V 3,5 0 3,5 0 0 
M 5 5 0 5 0 
V 16 14 2 14 0 
V 14,5 7 7,5 7 0 
C 13,5 0 13,5 0 0 
V 4,5 4,5 0 4,5 0 
V 14,5 13,5 0 13,5 0 
FP 6 6 0 6 0 
V 5 5 0 0 5 
FP 7 7 0 0 7 
S 13 9 4 0 9 
M 10 7 3 0 7 
S 14,5 9,5 5 0 9,5 
M 14,5 0 14,5 0 0 
V 14 14 0 0 14 
M 12,5 8,5 4 0 8,5 
V 11 0 11 0 0 
M 10,5 10,5 0 0 10,5 
V 8 8 0 0 8 
C 10,5 10,5 0 0 10,5 
V 3,5 3,5 0 0 3,5 
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C 9,5 9,5 0 0 9,5 
V 12 5 0 0 5 
KDS 10,5 5,5 5 5,5 0 
V 3 0 3 0 0 
KDS 7 7 0 0 7 
V 12 0 12 0 0 
V 5 4 1 4 0 
S 12,5 0 12,5 0 0 
KDS 7,5 0 7,5 0 0 
FP 12,5 0 12,5 0 0 
V 12,5 0 12,5 0 0 
FP 11 0 11 0 0 
V 5,5 5,5 0 0 5,5 
FP 6,5 6,5 0 0 6,5 
FP 7 0 7 0 0 
      
Total 606 221,4 202 145,5 158 
Medel 13,32143 7,4125 4,975 3,6375 3,775 
 

1994 

Repliker Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
FP 11,5 8 3,5 0 8 
M 10 5,5 4,5 5,5 0 
V 3,5 3,5 0 3,5 0 
M 13 0 13 0 0 
V 3,5 0 3,5 0 0 
C 7 7 0 7 0 
V 15 3 12 3 0 
V 4 3,5 0 3,5 0 
MP 14,5 0 14,5 0 0 
MP 8,5 5 3,5 5 0 
KDS 18 8 10 0 10 
KDS 8,5 1,5 7 7 0 
M 7 7 0 7 0 
V 13 13 0 13 0 
M 6,5 6,5 0 6,5 0 
V 8,5 8,5 0 8,5 0 
V 15 10 5 10 0 
S 10 10 0 10 0 
V 15 15 0 15 0 
S 10 0 10 0 0 
C 15 0 15 0 0 
S 8 4,5 3,5 4,5 0 
C 10 3 7 3 0 
S 2 2 0 2 0 
C 15 14 0 14 0 
S 12 0 12 0 0 
FP 13 0 13 0 0 
S 4 4 0 4 0 
FP 11 0 11 0 0 
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S 10 0 10 0 0 
M 9,5 1 8,5 1 0 
S 6 6 0 6 0 
KDS 11,5 0 11,5 0 0 
S 8 0 8 0 0 
KDS 12,5 0 12,5 0 0 
S 4,5 3,5 1 3,5 0 
V 12,5 0 12,5 0 0 
M 9 0 9 0 0 
FP 15 0 15 0 0 
FP 9,5 0 9,5 0 0 
S 9,5 0 9,5 0 0 
FP 5,5 0 5,5 0 0 
S 7 0 7 0 0 
      
Total 422 153 267,5 142,5 18 
Medel 10,22727 5,431818 4,772727 4,954545 0,818182 
 

1995 

Repliker Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
M 6 0 6 0 0 
M 4,5 0 4,5 0 0 
C 11 0 11 0 0 
C 10,5 0 10,5 0 0 
FP 7 0 7 0 0 
V 7,5 7,5 0 7,5 0 
V 8,5 0 8,5 0 0 
FP 11,5 0 11,5 0 0 
V 9,5 5 4,5 5 0 
FP 7 0 7 0 0 
V 7,5 3,5 4 3,5 0 
M 11,5 4 7,5 4 0 
V 10 0 9 1 0 
M 6,5 6,5 0 6,5 0 
V 5 5 0 5 0 
MP 17 0 17 0 0 
KDS 7 7 0 7 0 
KDS 9,5 0 9,5 0 0 
MP 9 0 9 0 0 
S 11 0 11 0 0 
V 8,5 4 4,5 4 0 
S 6 6 0 6 0 
V 6,5 0 6,5 0 0 
S 6,5 0 6,5 0 0 
V 10 0 10 0 0 
S 18 0 18 0 0 
V 14,5 0 14,5 0 0 
S 15 0 15 0 0 
MP 11 3,5 7,5 3,5 0 
S 9 0 9 0 0 
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MP  5 5 0 5 0 
S 7 0 7 0 0 
      
      
Total 294 57 236 58 0 
Medel 8,736842 2,026316 6,657895 2,078947 0 
 

1996 

Repliker Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
FP 12,5 5 7,5 0 5 
FP 9 4 5 0 4 
FP 14 0 14 0 0 
V 11,5 5,5 6 0 5,5 
FP 12 5,5 6,5 0 5,5 
V 6 6 0 0 6 
FP 12,5 10,5 2 0 10,5 
MP 14,5 4,5 10 0 4,5 
FP 16 16 0 0 16 
MP 15 0 15 0 0 
FP 14,5 0 14,5 0 0 
S 10,5 9 1,5 0 9 
FP 12,5 0 12,5 0 0 
S 5,5 0 5,5 0 0 
MP 8 5 3 0 5 
S 7,5 7,5 0 0 7,5 
MP 13 0 13 0 0 
S 14 14 0 0 14 
MP 8 0 8 0 0 
MP 16 0 16 0 0 
MP 3 0 3 0 0 
MP 5 0 5 0 0 
V 9 2,5 6,5 2,5 0 
S 7,5 7,5 0 7,5 0 
FP 14,5 0 14,5 0 0 
MP 9 0 9 0 0 
FP 14,5 14,5 0 14,5 0 
      
Total 295 117 178 24,5 92,5 
Medel 10,92593 4,868421 6,526316 0 4,868421 
 

1997 

Replik Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
M 7,5 0 7,5 0 0 
C 4,5 4,5 0 4,5 0 
M 2 0 2 0 0 
FP 7,5 3,5 4 3,5 0 
FP 6,5 6,5 0 6,5 0 
MP 10 4 6 4 0 
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S 6,5 6,5 0 6,5 0 
MP 10 2,5 7,5 2,5 0 
S 5,5 5,5 0 5,5 0 
V 9 1,5 7,5 0 7,5 
S 3,5 3,5 0 0 3,5 
V 4,5 4,5 0 0 4,5 
S 4,5 4,5 0 0 4,5 
KD 4,5 4,5 0 0 4,5 
S 4,5 4,5 0 0 4,5 
KD 8,5 8,5 0 0 8,5 
FP 9,5 5 4,5 0 5 
S 9 0 9 0 0 
FP 9 0 9 0 0 
S 6,5 4,5 2 0 4,5 
M 7 0 7 0 0 
S 4,5 0 4,5 0 0 
M 4 0 4 0 0 
MP 10,5 10,5 0 10,5 0 
M 2,5 2,5 0 2,5 0 
MP 4,5 4,5 0 4,5 0 
M 3,5 3,5 0 3,5 0 
S 9 9 0 9 0 
M 10,5 8,5 2 8,5 0 
S 5,5 0 5,5 0 0 
M 4,5 0 4,5 0 0 
S 3,5 2 1,5 2 0 
C 8,5 4 4,5 4 0 
S 8,5 0 8,5 0 0 
C 3 0 3 0 0 
C 5 1 4 0 1 
S 7 7 0 0 7 
C 5,5 0 5,5 0 0 
S 8,5 3 5,5 0 3 
MP 9,5 5,5 4 0 5,5 
S 7 3 4 0 4 
MP 8,5 8,5 0 0 8,5 
S 9 0 9 0 0 
MP 8 0 8 0 0 
S 6 6 0 0 6 
MP 6,5 4 2,5 0 4 
S 4,5 0 4,5 0 0 
FP 6,5 6,5 0 0 6,5 
S 5,5 0 5,5 0 0 
S 3,5 3,5 0 3,5 0 
M 4 4 0 4 0 
MP 7,5 0 7,5 0 0 
S 9 0 9 0 0 
MP 7 0 7 0 0 
S 7 0 7 0 0 
V 8,5 8,5 0 0 8,5 
S 5 5 0 0 5 
V 6,5 0 6,5 0 0 
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S 7,5 0 7,5 0 0 
      
Total 385 170,5 187 85 92,5 
Medel 6,525424 3,1 3,4 1,545455 1,681818 
 

1998 

Replik Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
FP 9 2 7 2 0 
M 5,5 2,5 3 2,5 0 
FP 9,5 0 9,5 0 0 
M 10 0 10 0 0 
M 7 2 5 2 0 
S 8 8 0 8 0 
M 5 2,5 2,5 2,5 0 
S 6 6 0 6 0 
KD 6,5 0 6,5 0 0 
S 7 0 7 0 0 
KD 6 0 6 0 0 
S 9 0 9 0 0 
V 3 0 3 0 0 
V 3 0 3 0 0 
V 4 0 4 0 0 
S 8 0 8 0 0 
C 5,5 0 5,5 0 0 
S 7,5 0 7,5 0 0 
C 7,5 0 7,5 0 0 
FP 7,5 7,5 0 7,5 0 
MP 5,5 5,5 0 5,5 0 
FP 3,5 0 3,5 0 0 
MP 4 4 0 4 0 
S 7,5 4,5 3 0 4,5 
M 10 3 7 0 3 
S 4 4 0 0 4 
M 9,5 0 9,5 0 0 
M 5,5 5,5 0 0 5,5 
S 12 8,5 0 0 8,5 
S 5 5 0 0 5 
      
Total 201 47,5 117,5 40 7,5 
Medel 6,7 1,9 4,7 1,6 0,3 
 

1999 

Replik Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
KD 7,5 7,5 0 0 7,5 
S 3,5 0 3,5 0 0 
KD 5,5 0 5,5 0 0 
S 3,5 0 3,5 0 0 
KD 2 0 2 0 0 
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S 3 0 3 0 0 
FP 9 5 4 0 5 
S 7 7 0 0 7 
FP 6 0 6 0 0 
S 8,5 0 8,5 0 0 
C 8,5 8,5 0 0 8,5 
V 7,5 7,5 0 0 7,5 
C 9 9 0 0 9 
V 8 0 8 0 0 
S 7 7 0 7 0 
V 8 8 0 8 0 
S 7 7 0 7 0 
V 9,5 0 9,5 9,5 0 
V 4,5 4,5 0 0 4,5 
M 10 10 0 0 10 
V 6 6 0 0 6 
M 13 13 0 0 13 
S 1,5 0 1,5 0 0 
S 1 0 1 0 0 
S 13 13 0 0 13 
S 8 0 8 0 0 
S 10,5 0 10,5 0 0 
S 10 6 4 0 6 
      
Total 197,5 44,5 44 15 44,5 
Medel 6,46875 3,71875 2,75 0,9375 2,78125 
 

2000 

Replik Total Polemik Konsensus Internationalism Nationellt int. 
      
V 7,5 7,5 0 7,5 0 
M 8,5 8,5 0 8,5 0 
V 5,5 5,5 0 5,5 0 
M 10 10 0 10 0 
S 6 6 0 6 0 
M 11 11 0 11 0 
S 4,5 4,5 0 4,5 0 
M 10,5 10,5 0 10,5 0 
FP 7,5 2,5 5 2,5 0 
V 6 0 6 0 0 
FP 6,5 0 6,5 0 0 
V 9 6 3 6 0 
MP 7 3,5 3,5 3,5 0 
KD 5,5 5,5 0 5,5 0 
MP 7 3,5 3,5 3,5 0 
KD 8,5 8,5 0 8,5 0 
S 9,5 0 9,5 0 0 
C 9 3,5 5,5 3,5 0 
S 8 5 3 5 0 
C 10,5 0 10,5 0 0 
KD 9,5 5 4,5 5 0 
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C 11 11 0 11 0 
KD 10 10 0 10 0 
C 8 0 8 0 0 
S 11 2,5 8,5 2,5 0 
MP 9,5 6,5 3 6,5 0 
S 7,5 7,5 0 7,5 0 
MP 8 0 8 0 0 
M 8 2 6 2 0 
MP 4 4 0 4 0 
M 1,5 1,5 0 1,5 0 
MP 5,5 5,5 0 5,5 0 
FP 8,5 2 6,5 0 2 
MP 10 10 0 0 10 
FP 9 9 0 0 9 
MP 8,5 8,5 0 0 8,5 
S 10,5 10,5 0 10,5 0 
M 7,5 0 7,5 0 0 
S 7 7 0 0 7 
M 6 6 0 0 6 
S 8,5 5,5 3 0 5,5 
V 5,5 5,5 0 0 5,5 
S 8 8 0 0 8 
V 6,5 6,5 0 0 6,5 
V 7 7 0 0 7 
S 10,5 10,5 0 0 10,5 
V 6,5 6,5 0 6,5 0 
S 10 0 10 0 0 
C 10,5 0 10,5 0 0 
S 10,5 10,5 0 10,5 0 
C 10,5 10,5 0 10,5 0 
S 9 0 9 0 0 
S 10,5 1,5 9 0 1,5 
M 10 10 0 0 10 
S 8,5 8,5 0 0 8,5 
M 8,5 8,5 0 8,5 0 
S 16,5 0 16,5 0 0 
C 3 3 0 0 3 
S 5,5 5,5 0 5,5 0 
C 4 0 4 0 0 
S 18 0 18 0 0 
MP 8,5 0 8,5 0 0 
S 7 4,5 2,5 0 4,5 
MP 4,5 4,5 0 0 4,5 
M 7 0 7 0 0 
S 5 0 5 0 0 
S 10,5 10,5 0 10,5 0 
M 8 8 0 8 0 
S 7,5 7,5 0 7,5 0 
M 8 8 0 8 0 
      
Total 571,5 300,5 149,5 195 105,5 
Medel 8,164286 5,463636 2,718182 3,545455 1,918182 
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