
När arbetet med Svenska Freds valgranskning drog igång 
fokuserade arbetsgruppen på partiernas motioner och 
långsiktiga ambitioner och löften. Efter Rysslands folk-
rättsvidriga invasion av Ukraina har de istället fått basera 
sin analys på nyhetsartiklar, riksdagsdebatter och en 
enkät som skickats ut till alla de partier som har partistöd. 

Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred 
och säkerhet på Svenska Freds och projektledare 

för valgranskningen, berättar att även de partier 
som tidigare förespråkat en bredare säkerhetspo-
litik ändrat sig. Det finns ett tydligt före och efter 

invasionen i svensk säkerhetspolitik.

- Det är en trend där alla riksdagspartier på något sätt
har gått in i en allt mer militariserad politik. Debatten har 
blivit mindre nyanserad och under våren har partierna 
drivits av en tanke på att man ska vara överens. Men för 
stort fokus på att vara överens kan också vara ett problem 
för demokratiska processer och samtal då de ofta resulte-
rade i en ensidig dialog, säger Gabriella Irsten.

Tonen i den säkerhetspolitiska debatten är ofta hård, inte 
sällan med personangrepp mot de som ifrågasätter den 
militära upprustningen. Under våren har dessutom stora 
beslut fattats på kort tid, något som har gjort det svårt att 
som väljare hänga med och hinna bilda sig en uppfattning i 
säkerhetspolitiska frågor.

- Demokrati bygger på att man behöver få debattera och 
ifrågasätta varandra samt lyfta olika perspektiv. 
Säkerhetspolitiken sticker traditionellt ut som toppstyrd,
nu har den om möjligt än mindre folklig förankring, 
säger Gabriella Irsten. 

En av målsättningarna med valgranskningen är att fler 
ska kunna bilda sig en egen uppfattning om hur man 
bäst skapar fred och säkerhet - och att fler ska ta plats i 
det säkerhetspolitiska samtalet. Ett annat mål är att frågor 

som rör hållbar fred och mänsklig säkerhet ska få större 
plats i valrörelsen. 

- Vi behöver ett skifte. Nationell säkerhet trumfar 
alltid mänsklig säkerhet i politiken. Ett tydligt exempel
på det är att i en värld där politikerna vill satsa på det 
militära försvaret - då tas pengarna från satsningar på 
mänsklig säkerhet såsom biståndet och klimatet, säger 
Gabriella Irsten.

Människors säkerhet hotas idag inte bara av väpnad 
konflikt och krig, utan också bland annat av klimatföränd-
ringar, psykisk ohälsa, rasism, ojämställdhet och bristan-
de tillgång till sjukvård. Därtill lever många människor 
med hot mot sin säkerhet på grund av auktoritära ledare 
runt om i världen. 

Något som inte rymts i valgranskningen är den  
pågående debatten om biståndet (detta och uppropet  

OM VALGRANSKNINGEN
Svenska Freds analyserar hur de politiska partier-
na vill investera försvars- och säkerhetspolitiskt. 
I fokus står sex viktiga försvars- och säkerhets-
politiska frågor och ambitionerna hos de svenska 
politiska partier som i nuläget får partistöd. Frå-
gorna är vapenexport, värnplikt, mördarrobotar, 
kärnvapennedrustning, försvar och samhällets 
krisberedskap samt Nato. Efter att ha gått igenom 
budgetar, motioner, riksdagsdebatter, artiklar, 
partiernas hemsidor samt genom en enkät som 
skickats ut till alla partier har vi sammanställt hur 
partierna ser på svensk säkerhetspolitik. 
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#räddabiståndet kan du läsa mer om på sida 15).

- Det är alltid de mest utsatta människorna och de som 
hela tiden arbetar för mänsklig säkerhet som får betala 
priset för omprioriteringar till den nationella säkerheten. 
Vi måste arbeta för mänsklig säkerhet - där går det inte att
poängtera biståndets roll nog. 

Gabriella Irsten berättar att biståndet möjliggör ett arbete 
för långsiktig fred genom att bygga demokrati, skapa rätt-
visa och tillgodose grundläggande mänskliga behov. 

- Det är det långsiktiga arbetet som skapar hållbar fred. 
Militära lösningar skapar i de bästa fall ett skört, tillfälligt
fredstillstånd.

Hållbar och långsiktig fred och säkerhet tar tid. Vårens 
militaristiska tendenser och beslut i svensk politik kan 
kännas som steg bakåt i det arbetet. Samtidigt så växer 
Svenska Freds och andra fredsorganisationer. 

- Många söker sig till andra alternativ. Motståndsrörelsen,
om vi ska kalla det för det, till militariseringen växer. Det 
är förstås en positiv effekt. Vi måste komma ihåg att vi har 
gjort det här förut, vi vet att det går.  På sätt och vis befin-
ner vi oss nu,  mitt i den ökade militariseringen i politiken, 
i ett momentum för freden. Och vi är jättemånga fler som 
organiserat oss och vill driva arbetet åt rätt håll, än för 
bara några månader sedan, säger Gabriella Irsten. 

Svenska Freds vet att freden är möjlig, men för det krävs 
fredliga prioriteringar och investeringar, både långsiktigt och 
kortsiktigt. Där spelar politiken en nyckelroll. Vi hoppas att 
valgranskningen ska fungera som en verktygslåda eller ett 

uppslagsverk inför höstens val. På nästa uppslag kan du läsa 
mer om frågorna vapenexport, värnplikten, mördarrobotar 
och kärnvapennedrustning. Det är ett litet smakprov av en 
gedigen rapport som finns att ta del av i sin helhet, eller ladda 
ner, från svenskafreds.se. 

TEXT: MAJA LANDIN

Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred och  
säkerhet på Svenska Freds. Projektledare för arbetet med 
valgranskningen.
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Den svenska vapenexporten ökar och är nu sex gånger så stor 
som i början av 2000-talet. År 2021 uppgick det totala värdet 
på exporten till drygt 20 miljarder SEK. 46% av vapenexpor-
ten gick till icke-demokratier och diktaturer. Vapenexport 
är en drivkraft bakom militär upprustning och bidrar till att 
förvärra och förlänga väpnade konflikter. Det kan dessutom 
legitimera förtryck när export sker till regimer som för-
trycker sin befolkning.

Vapenexport är i grunden förbjudet i Sverige, men undan-
tag kan ges enligt Lagen om krigsmateriel av myndigheten 
Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). I bedömningen 
vägs olika intressen och hänsyn mot varandra. Skälen för att 
exportera brukar vara försvars-och säkerhetspolitiska, med-
an skälen mot är utrikespolitiska hinder. Även om det är en 
myndighet som överlag fattar beslut om vapenexport får det 
stor betydelse vilka partier som sitter i riksdag och regering. 
Myndigheten ISP har till exempel ett parlamentariskt råd  
som speglar sammansättningen i riksdagen. ISP lyssnar också 
noga på uttalanden som görs om vapenindustrin och potenti-
ella köparländer. ISP kan också lämna över affärer till reger-
ingen för bedömning. 

Detta är en avgörande fråga där det kommer få stor betydel-

se vem som sitter i regeringen och i ISP:s råd. Senaste tidens 
natoprocess har visat att ett svenskt medlemskap kan komma 
att påverka vapenexporten. Ett exempel på detta är Turkiets 
krav på Sverige att häva stoppet av vapenexport till landet. 
Även vapenexporten till den Saudi- och UAE-ledda koalition 
som strider i kriget i Jemen kommer fortsatt vara en viktig 
fråga liksom en eventuell export till Colombia och den pågå-
ende vapenexporten till Brasilien. 2018 infördes ett demokra-
tikriterium i det svenska regelverket. Flera partier har krävt 
att detta nu bör utvärderas - något som även det kommer bli 
en fråga under kommande mandatperiod. 

. 

Enligt gällande försvarsbeslut är målet att antalet som kallas 
till värnplikt ska öka till 8 000 personer år 2025. De flesta riks-
dagspartier anser dock att det inte räcker och att fler behöver 
kallas. En anledning till att värnplikten återaktiverades var 
att det ansågs behövas ett starkare militärt försvar i och med 
en mer orolig omvärld. Efter Rysslands oförsvarliga invasion 
av Ukraina i februari 2022 har kraven på ett starkare svenskt 
försvar ökat ytterligare. Sveriges regering har också i samband 
med det uttalat att fler unga ska förbereda sig på att bidra till 
det militära försvaret.

Svenska Freds är emot värnplikten och står upp för allas 
rätt att slippa bära vapen och vara del av det militära syste-
met mot sin vilja. Att slippa utöva våld och bära vapen är en 
mänsklig rättighet. Enligt artikel 18 i FN:s konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter ska ingen tvingas göra 
något som inskränker ens trosuppfattning. Trosuppfattning 
inkluderar även en världsbild eller övertygelse om att våld och 
vapen är fel. Värnplikten håller också idén levande om att våld 

är acceptabelt och nödvändigt för att lösa konflikter, när det 
tvärtom är del av problemet. Rysslands fruktansvärda krig 
mot Ukraina ställer problemen med att kunna tvingas in i ett 
militärt system på sin spets. Ryska soldater kan tvingas in i ett 
krig som inte är deras och ukrainska män i så kallat vapenför 
ålder får inte lämna landet. Ingen ska behöva tvingas delta i 
krig eller krigsförberedelser. 

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG FRÅGA INFÖR VALET?
- I vapenexportpolitiken sätts flera politiska avväg-
ningar på sin spets, något som frågan om vapenexporten 
till Turkiet tydligt visat. Sverige måste genast stoppa 
vapenexporten till odemokratiska länder, länder i väpnad
konflikt och till länder som allvarligt bryter mot mänsk-
liga rättigheter, säger Linda Åkerström, ansvarig för 
nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

V MP S C L M KD SD FI

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

V MP S C L M KD SD FI

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG FRÅGA INFÖR VALET?
- Risken att fler unga kallas till värnplikt mot sin vilja 
kommer öka när fler ska pliktas in under kommande 
mandatperiod. Det handlar också om vilka signaler vi 
vill sända. Under värnplikten tränas unga i att använda 
dödligt våld, vill vi verkligen att unga ska kunna tvingas 
till det?, säger Rebecka Lindholm Schulz, Projektledare 
för Fredsakademin.

VAPENEXPORT

VÄRNPLIKT

SKA SVERIGE EXPORTERA VAPEN?

SKA SVERIGE HA VÄRNPLIKT?



Mördarrobotar är helt autonoma vapensystem som känne-
tecknas av att de använder dödligt våld och styrs utan mänsk-
lig inblandning. Till skillnad från obemannade drönare som 
fjärrstyrs av någon från distans skulle ett autonomt vapen 
kunna vara en förarlös drönare som självständigt söker upp, 
identifierar och attackerar mål. Den svenska regeringen har 
sagt att den vill att Sverige tar en ledande roll i frågan om ett 
förbud men från att tidigare ha nämnts i utrikesdeklarationen 
fanns frågan inte med i någon av de två utrikesdeklarationer 
som presenterades 2022, något som tyder på att regeringen 
nedprioriterat frågan.

Svenska Freds är med i den globala kampanjen Stop Killer 
Robots och verkar för att Sverige ska ta en ledande roll för ett 

internationellt rättsligt bindande förbud mot mördarrobotar. 
En maskin ska inte få fatta beslut över liv och död. 

De flesta partierna i Sverige säger sig vara för kärnvapenned-
rustning. Men vilka ansträngningar och strategier partierna 
ser framför sig, samt hur angelägna de är att själva driva 
frågan, skiljer sig åt. Vissa ser kärnvapen som något som vi får 
acceptera och att det framförallt handlar om att begränsa nya 
stater från att anskaffa kärnvapen. Andra ser möjligheten att 
genom FN:s kärnvapenförbud arbeta för förbud och nedrust-
ning. Frågan har aktualiserats ytterligare i och med Sveriges 
ansökan om medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. 

Dagens Natodebatt har med mycket få undantag fokuserat 
på frågan om placering av kärnvapen på svensk mark, men 
frågan om Nato och kärnvapen är mycket större än så. Ameri-
kanska kärnvapen är grunden för det så kallade kärnvapenpa-
raplyet, vilket Natomedlemmarna accepterar och tror sig vara 
skyddade av. Nato strävar efter att alla medlemsländer deltar 
i den kollektiva försvarsplaneringen för kärnvapen, även i 
fredstid. Inte bara genom omfattande och sekretessbelagda 
diskussioner kring kärnvapen utan även genom gemensam-
makärnvapenövningar.  

Om Sverige vill fortsätta att vara en röst för nedrustning är 
det mest heltäckande sättet är att gå med i FN:s konvention 
om förbud mot kärnvapen. Konventionen förbjuder förutom 

innehav, tillverkning eller testning av kärnvapen även att 
lagra, utplacera, ta emot, använda eller hota med kärnvapen, 
eller på något annat sätt hjälpa till med eller uppmuntra några 
av dessa  aktiviteter. Det betyder att det skulle vara förbjudet 
för Sverige att ha kärnvapen på svensk mark, Sverige skulle 
inte kunna delta i den gemensamma planeringen av kärnva-
penaktiviteter inom Nuclear Planning Group och inte heller 
delta i Natos gemensamma kärnvapenövningar. Som en del av 
den internationella kampanjen ICAN fortsätter Svenska Freds 
arbeta för att Sverige ska skriva på och ratificera FN:s förbud 
mot kärnvapen.

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG FRÅGA INFÖR VALET?
- Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart, den 
kommande regeringen kommer att bestämma hur 
Sverige agerar i frågan om mördarrobotar. Sverige måste 
vara ledande i arbetet för att ta fram ett internationellt, 
rättsligt bindande förbud mot mördarrobotar innan det 
är för sent, säger Deborah Biniam Solomon, Kampanjle-
dare mot Mördarrobotar på Svenska Freds. 

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG FRÅGA INFÖR VALET?
- När världen behöver ett starkare motstånd mot kärn-
vapen väljer Sverige att gå med i en kärnvapenallians. 
Utrikesministern Ann Linde tydliggjorde i den utrikes-
politiska deklarationen den 10 juni att Sverige kommer 
ställa sig bakom alla Natos policys, inklusive de om 
kärnvapen.  Det är viktigare än någonsin att visa att vi 
inte accepterar att Sverige bygger sin säkerhet på hot om 
massmord av civila, säger Gabriella Irsten.

FI V MP S C L M KD SD

Ja Nja, reglering Ja Nja Nej Nej Nja, reglering Nja, reglering Nej

V MP S C L M KD SD FI

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja

VILL DU VETA MER? LÄS VALGRANSKNINGEN FRÅGA FÖR FRÅGA PÅ VÅR HEMSIDA – SCANNA QR-KODEN!

MÖRDARROBOTAR

KÄRNVAPENNEDRUSTNING

SKA SVERIGE JOBBA FÖR ETT FÖRBUD MOT MÖRDARROBOTAR?

SKA SVERIGE ANSLUTA SIG TILL FN:S KONVENTION OM ETT FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN?


