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1. Introduktion  
Hotet från kärnvapen har återigen tagit en plats på den internationella arenan. Samtidigt som 

länder valt att modernisera sina arsenaler som en konsekvens av staters bristande tillit mot 

varandra är målet att avveckla kärnvapen globalt etablerat. En värld utan kärnvapen antas vara 

den enda lösningen för att undvika de fruktansvärda konsekvenserna ett kärnvapenkrig skulle 

frambringa (Utrikesdepartementet A 2019., Utrikesdepartementet B 2019: 18). Huruvida en 

sådan ”kärnvapenfri” värld är möjlig, om än önskvärd, är dock en omdebatterad fråga. Enligt 

Thomas C. Schelling (2009) innebär en värld utan kärnvapen i praktiken endast en nukleär 

paus. Detta då kapaciteten som krävs för ett utvecklande av kärnvapen inte försvinner i samband 

med nedrustning. Det medför risken att stater återigen demonstrerar sin kärnvapenkraft i 

händelse av kris eller krig (Schelling 2009, 12). Trots skilda uppfattningar kring kärnvapens 

roll fortsätter arbetet kring nedrustning av kärnvapen. Sverige var under 1960-talet ledande i 

förhandlingarna kring nedrustning, varpå resultatet blev icke-spridningsfördraget (hädanefter 

benämnt som NPT). Avtalet grundar sig i att stater som inte innehar kärnvapen förbinder sig 

till att inte införskaffa dessa mot att de stater som redan besitter kärnvapen förbinder sig till att 

rusta ned (Regeringskansliet 2017). När avtalet grundades hade fem stater kärnvapen: 

Sovjetunionen, USA, Frankrike, Storbritannien och Kina (Ibid). Vidare bidrog både dåtidens 

Sovjetunionen (nuvarande Ryssland) och USA till en nedrustning av sina arsenaler 

(Utrikesdepartementet B 2019: 78).   

 

Omvärlden har dock återigen förändrats och det säkerhetspolitiska läget genomsyras av en ökad 

konfrontation mellan Ryssland mot Nato och EU. Rysslands annektering av Krim beskrivs 

vidare som den största utmaningen gentemot den europeiska säkerhetsordningen, vilket har 

kommit att förändra Sveriges syn på den säkerhetspolitiska utvecklingen i landets närområde 

(Ds 20 2014: 14, 17). Vidare tog USA, under Donald Trumps ledning, beslutet att dra sig ur 

kärnvapenavtal med Iran (Utrikesdepartementet B 2019: 79). Varken USA eller Ryssland antas 

fortsätta följa avtal kring nedrustning och numer innehar officiellt nio stater kärnvapen (MSD 

2016: 33., Narang 2014: 2). 

 

Avtal kring rustningskontroll har således kommit att vackla, varpå argumentationer kring de 

humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig kom att driva fram en ny kampanj kring 

kärnvapen, Ican (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).  Fokus i kampanjen 

låg på att inrätta ett förbud mot kärnvapen, vilket krävde en ny konvention 

(Utrikesdepartementet B 2019: 82. 83). Idén var att skapa ett avtal som skulle kunna ligga till 
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grund för att göra kärnvapen olagliga. För att möjliggöra en ny konvention krävdes att ett antal 

stater deltog i förhandlingarna (Ibid, 83). Sverige var ett av de länder som röstade för inledandet 

av konventionen i generalförsamlingen år 2016 och för att sedan öppna konventionen för ett 

undertecknande samt ratificering (Ibid, 84). Trots detta meddelade den svenska regeringen att 

de inte var redo för ett undertecknande när avtalet var färdigt för underskrift 

(Utrikesdepartementet A 2019).  

 

1.1 Forskningsproblem och forskningsfråga 
I Sveriges nationella säkerhetsstrategi återfinns vikten av landets politik för nedrustning och 

icke-spridning. Politiken utgör en viktig del för den globala samt nationella säkerheten. I 

samband med det förändrade säkerhetspolitiska läget i världen har kärnvapen fått en mer 

framträdande roll i norra Europa, vilket bidrar till Sveriges fortsatta engagemang kring 

kärnvapenavtal (Statsrådsberedningen 2017: 13) 

 

I en debattartikel från Svd (2019) skriven av Margot Wallström, dåvarande utrikesminister, 

beskrivs det svenska arbetet kring kärnvapen. År 2019 blev Sverige styrelseordförande för 

IAEA (Internationella atomenergiorganet), ett forum för icke-spridningsarbete. Fokus inom 

IAEA ligger på att säkerställa att Iran följer de avtal som finns kring landets kärntekniska 

verksamhet samt kring en eventuell uppgörelse av en potentiell avveckling av Nordkoreas 

kärnvapen. Vidare engagerar Sverige sig i internationella samarbeten som söker lösningar på 

nukleär nedrustning och att icke-spridningsavtal följs. Ytterligare använder landet sina 

diplomatiska medel i syfte att normalisera relationen på den koreanska halvön och söka nå ett 

nedrustningsavtal med Nordkorea. Slutligen tar Sverige en framträdande roll i arbetet kring 

NPT för att stärka och garantera att avtalet efterföljs (Wallström 2019). 

 

I Sveriges Militärstrategiska doktrin år 2016 framkommer det att Ryssland återigen har 

aktualiserat betydelsen av kärnvapenmakt för närområdet, samt att Sveriges förmåga att 

försvara sig mot robotar och förvarning endast är möjlig genom strategiska partnerskap (MSD 

2016: 33–34). Sveriges definition av säkerhet innebär att värna om befolkningens liv och hälsa 

samt att skydda de grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter (Statsrådsberedningen 2017: 6). Dessa mål går således inte att uppnå utan 

internationella samarbeten, vilket kan ge förklaringskraft till varför Sverige varit aktiva kring 

multilaterala samarbeten kring kärnvapen.  
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Utifrån det försämrade säkerhetsläget, som tar sig uttryck i Sveriges nationella 

säkerhetsstrategi, valde Sverige att rösta för ett inledande av konventionen om totalförbud mot 

kärnvapen. Landet hade även inflytande på det framförhandlade resultatet som sedan 

presenterades (Utrikesdepartementet B 2019: 84). Konventionen öppnades för underskrift den 

20 september 2017 och 53 länder skrev under, endast ett antal länder ratificerade konventionen. 

Resultatet blev att konventionen ännu inte kan träda i kraft då det kräver 50 underskrifter samt 

19 stater som ratificerar konventionen (Ibid, 85). Sverige som var med och röstade igenom 

konventionen meddelade 2019 att konventionen om förbud mot kärnvapen i sin nuvarande form 

inte var redo att undertecknas. Samtidigt betonades vikten att fortsätta arbetet kring 

kärnvapennedrustning genom andra satsningar, exempelvis NPT-avtalet (Utrikesdepartementet 

A 2019).  

 

Trots landets engagemang kring nukleär nedrustning som kan tänkas ha föranlett en röst för 

inledandet av en ny konvention, valde Sverige sedan att inte skriva under det färdiga avtalet. 

Frågor kring hur beslut fattas och vad som kan ha påverkat processen är i detta fall av intresse 

för att förstå förändringen avseende svensk utrikespolitik. Målet med denna studie är således 

att söka förklaring till vad som föranledde landets ändrade ståndpunkt, vilket leder till studiens 

forskningsfråga:  

Varför valde Sverige att inte skriva under konventionen om förbud mot kärnvapen, trots att de 

tre år tidigare röstade för avtalet?  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att söka förklaring till vad som föranledde Sveriges beslut att inte skriva 

under konventionen om totalförbud mot kärnvapen. Detta anses vara av vikt för att förstå svensk 

säkerhet- och utrikespolitik och de motsättningar som finns inom denna. Genom att redogöra 

för, samt söka förklaring till Sveriges agerande kring kärnvapenavtal, ämnar studien ge bidrag 

till svensk säkerhet- och utrikespolitik som forskningsfält. För att uppfylla studiens syfte krävs 

det att Sveriges vändning i kärnvapenfrågan och den bakomliggande processen förklaras. 

Liknande studier kring policyförändringar har till störst del utförts av statsvetare och fokus har 

ofta hamnat på amerikanskt ledarskap, internationella relationer och komparativ politik 

(Kaarboo & Beasley 1999: 370). Därmed kan studien även tänkas bidra med ett svenskt 

perspektiv på policyförändringar.  
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1.3 Avgränsning  
Studien begränsas till att undersöka policyprocessen i svensk utrikes- och säkerhetspolitik med 

hänsyn till kärnvapenpolitik utifrån Multiple Streams Theory. Därmed används inga andra 

förklaringsmodeller för att förklara Sveriges förändrade inställning till konventionen om 

totalförbud mot kärnvapen. Däremot kommer Jennifer Mitzens (2006) teori, ontologisk 

säkerhet, användas för att bidra med en förklaring till Sveriges inledande engagemang i 

konventionen. Gällande empirisk och temporal avgränsning begränsas studien till perioden 

2016–2019. Den valda tidsperioden grundar sig i att Sverige år 2016, i generalförsamlingen, 

röstade för att inleda förhandlingar om en konvention mot kärnvapen. Därefter antas Sveriges 

inställning gentemot konventionen ha förändrats i och med att regeringen år 2019 valde att inte 

skriva under konventionen.  

 

1.4 Disposition  
Studien inleds med tidigare forskning som dels redogör för definitionen av ickespridning av 

kärnvapen för att sedan övergå till svensk säkerhetspolitik och landets nuvarande 

säkerhetspolitiska läge. Slutligen redogörs kortfattat för teorin om ontologisk säkerhet. 

Avsnitten följs av teorianknytning samt beskrivning av studiens valda teori. Därefter redogörs 

för studiens design, metod och materialinsamling i syfte att tydliggöra studiens uppbyggnad 

och hur materialet analyserats. För att möjliggöra en analys med studiens valda teori krävs en 

anpassning till en svensk kontext, vilket är det nästkommande steget. Redogörelse för empirin 

och analysen sker löpande i analyskapitlet, där även kopplingar till studiens tidigare forskning 

dras. Studien avslutas med ett kapitel där forskningsfrågan besvaras med hjälp av teorin samt 

tidigare forskning, vilket ämnar uppfylla studiens syfte. 
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2. Tidigare forskning  
 

2.1 Ickespridning av kärnvapen 
Det kan förefalla problematiskt att tala om innehavande och ickespridning av kärnvapen utan 

en definition av konceptets innebörd. En traditionell förklaring menar att en stat är en 

kärnvapenmakt när den innehar ett eller flera kärnvapen. Denna definition har dock kommit att 

ifrågasättas med argumentationen att en sådan förklaring skapar ett tvåfaldigt tillstånd mellan 

kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater (Narang 2014: 225).  

 

James Lebovic (2016) har i samband med sin analys av Iran utkristalliserat olika stadier för att 

avgöra när en stat antas utgöra ett hot mot icke-spridning av kärnvapen. När en stat testar sina 

kärnvapen påvisar de en långt gången nukleär förmåga, men det finns även andra stadier som 

kan indikera ett innehav av kärnvapen. En stat kan besitta kärnvapen utan att någonsin testat 

dessa, vilket Israel antas utgöra ett exempel på. En stat kan även undanhålla sina riktiga syften 

genom att argumentera för genomförandet av fredliga tester (Lebovic 2016: 17–18). Ytterligare 

ett exempel på ett innehav av kärnvapen är tillgången till en stor mängd fissilt material som 

sedan blir en del av en färdigutvecklad bomb (Ibid, 19). Således är definitionen av innehavandet 

av kärnvapen avgörande för en förståelse och beslutsförmåga för hur ickespridning ska uppnås.  

 
Kjell Engelbrekt (2018) har utformat en forskningsöversikt av kärnvapens roll i en multipolär 

världsordning, i vilken han främst fokuserat på de kärnvapendoktriner som kan komma att ha 

störst konsekvenser för Sverige (Engelbrekt 2018: 5). Avgörande för staters beslut att utveckla 

kärnvapen kopplas till statens allierade samt potentiella motståndare. För att USA eller andra 

stormakter ska kunna möjliggöra en ickespridning av kärnvapen, krävs trovärdiga åtgärder i 

form av höga kostnader för de staterna med ambition att utveckla kärnvapen. Sverige är ett av 

de länder som efter övervägande avstått från att utveckla kärnvapen och räknas därmed som 

USA:s lösa allierade (Loose allies) (Ibid, 31).  

 

Nyckeln till att förstå spridning av kärnvapen är att kategorisera attraktionskraften av kärnvapen 

för en potentiell stat, motståndarens trovärdighet i att motverka krig och effektiviteten av en 

allierads garanti av skydd. En stats villighet att utveckla kärnvapen beror på huruvida staten 

skulle uppskatta en säkerhetsfördel, vilket i sin tur är beroende av landets nivå av säkerhetshot 

och dess relativa makt. Ju trovärdigare en viktig allierads engagemang är att skydda en annan 

stats säkerhetsintresse från dess motståndare, desto mindre fördelar innebär ett utvecklande av 

kärnvapen (Monterio & Debs 2014: 13–16).  
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Agrell (2002) redogör för Sveriges inställning till kärnvapen, ur vilket det blir tydligt att Sverige 

övervägt att utveckla kärnvapen. Exempelvis med hänsyn till Sveriges överbefälhavares 

argumentation år 1954 att: om en småstat saknar atomstridsmedel och ej ingår i någon allians, 

som disponerar sådana stridsmedel, kan detta därför i vissa lägen utgöra en lockelse för en 

angripare” (Agrell 2002: 132, 134). Beslut om att följa stormakternas forskning och 

utvecklande av stridsmedel togs därmed, i syfte att själva möjliggöra ett införskaffande av det 

som ansågs möjligt (Ibid).  

 

Jonter (1999) har undersökt det svensk-amerikanska samarbetet kring atoms for Peace. Ett avtal 

under början av 1950-talet som möjliggjorde att Sverige bland annat fick finansiellt stöd och 

forskningshjälp inom kärnenergiområdet. I gengäld krävde USA att Sverige inte fick nyttja 

biståndet till utvecklande av egna kärnvapen (Jonter 1999: 21).  

 

Sverige kom således inte att utveckla kärnvapen. Regeringen sköt upp kärnvapenfrågan på 

framtiden och fokus hamnade istället på en utvidgad skyddsforskning (Agrell 2002: 258, 263).  

 
2.2 Sveriges säkerhetspolitik   

Sveriges säkerhet och utrikespolitik har historiskt präglats av neutralitet. Westberg (2015) 

redogör för Sveriges säkerhetspolitiska inställning under kalla kriget, vilket beskrivs som 

”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i händelse av krig” (Westberg 2015: 107–108, 193). 

I 2009 års försvarsproposition tydliggjordes dock att Sverige inte skulle stå passiva om någon 

av EU:s medlemsstater eller annat nordiskt land blev angripet och att Sverige förväntade sig 

detsamma från dessa länder. Övergången från neutralitetspolitik till solidaritetspolitik innebar, 

enligt Westberg (2015), ett svenskt paradigmskifte för svensk säkerhetspolitik (Ibid,193). 

Daljsö (2010) menar dock att föreställningen av Sverige som neutralt till viss del lever kvar, 

trots aktiva steg mot internationella samarbeten i syfte att öka landet säkerhet (Dalsjö 2010: 

61).  

 

Ahlin (2018) redogör för Sveriges samarbete med försvarsalliansen Nato. Ett medlemskap 

skulle enligt Ahlin bidra till att göra Sverige till en mer inflytelserik säkerhetsaktör. Detta anses 

vara kompatibelt med Sveriges tro på, och arbete kring, multilaterala samarbeten och viljan att 

söka säkerhet med andra stater. Sverige har trots detta valt att endast upprätta ett flertal 

samarbeten med Nato istället för att gå med i alliansen. Den svenska regeringen argumenterar 



 9 
 
 

för att så länge Sverige inte formellt förbinder sig till artikel 5 får landet själva bestämma hur 

de ska agera i händelse av konflikt (Ahlin 2018: 42, 45).  

 
2.3 Sveriges säkerhetspolitiska läge  

Enligt Blechman et al (2015) bidrar den eskalerade politiken och de militära spänningarna i 

norra Europa till ökad risk för krig, där ett Nato/Rysslandkrig skulle innebära en risk för 

användande av kärnvapen. Vidare har förändringar i rysk militärdoktrin, retorik och 

militärövningar lagt större vikt vid kärnvapen och USA har uttryckt en oro över att det 

föreligger en risk för ett potentiellt kärnvapenkrig (Blechman et al 2015: 23, 29, 30). Westberg 

(2015) menar vidare att de baltiska ländernas samt Polens medlemskap i Nato innebär att en 

militär konfrontation mellan Nato och Ryssland oundvikligen kommer innefatta 

Östersjönsområdet, där Gotland och Åland utgör militärstrategiska fördelar (Westberg 2015: 

204–205).  

 
2.4 Ontologisk säkerhet  

Jennifer Mitzen (2006) menar att staters identitet är en grundpelare för staters beteende. När en 

stat upplever säkerhet i vad den är samt varför den agerar som den gör utvecklas en kontinuitet 

och stabilitet i statens uppfattning om sig själv och dennes omvärld (Mitzen 2006: 341, 342). 

Teorin som har utvecklats utifrån detta antagande är den om ontologisk säkerhet. Från en början 

byggde teorin på individers strävan efter att känna sig säkra i sig själva. Mitzen (2006) 

argumenterar dock för att det är applicerbart även på stater (Ibid, 342, 347). Stater kräver 

således en känsla kontinuitet och rädslan för ontologisk osäkerhet leder till vanemässiga 

beteendemönster. De rutiner en stat upprätthåller kan både generera mer eller mindre säkerhet 

(Ibid, 353–354). 

 

Den tidigare forskningen bidrar till en ökad förståelse för komplexiteten kring kärnvapen, vilket 

i sin tur ger viss förklaring till tvetydigheten kring kärnvapenavtal. Vidare bidrar Mitzens teori 

om ontologisk säkerhet tillsammans med Sveriges tidigare (samt nuvarande) säkerhetspolitik 

med en förklaring till varför Sverige inledningsvis valde att engagera sig i konventionen. Att 

vara med och utveckla, samt rösta igenom, ett sådant avtal går i linje med Sveriges 

självuppfattning som en neutral stat som kämpar för fred. Sedan Sverige valde att inte utveckla 

egna kärnvapen har landet engagerat sig i avtal kring nedrustning. Den nationella identiteten 

och Sveriges säkerhetspolitik antas alltså gå i linje med en underskrift av konventionen, trots 

detta blev resultatet det motsatta. Problematiken kring definitionen av innehavandet av 
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kärnvapen kan antas ge en förklaring till varför kärnvapenavtal och därtill konventionen om 

förbud mot kärnvapen, är svåra att förhålla sig till. Det går dock att argumentera för att detta 

inte utgör hela förklaringen till en utebliven underskrift, då Sverige till en början var för 

konventionen. Således räcker inte tidigare forskning till för att förklara utfallet. Denna studie 

ämnar ta vid där den tidigare forskningen slutar för att besvara forskningsfrågan. Utifrån 

Mitzens (2006) antagande, att stater eftersträvar ontologisk säkerhet, kan det även vara av 

intresse att se till huruvida Sverige, genom en utebliven underskrift, gjort ett avstick från sin 

identitet. 
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3. Teori 
 

3.1 Teorianknytning 
Politik uppfattas oftast som ett trögrörligt fenomen, trots att förändring anses höra till politikens 

natur. Många länder genomför allmänna val och samhällsdebatter i syfte att påverka politikens 

riktning men politikens innehåll uppfattas ändå vara stabilt. Förändringar inom politiken sker 

således ofta långsamt, något forskare tidigare ägnat sig åt att förklara. Forskningsfältet kring 

policys har dock under senare år breddat sig från att tidigare förklara policystabilitet till att även 

förklara större policyförändringar (Hansén 2015: 171). 

 

Policyprocesser uppkom som forskningsfält på 1950-talet (Weible 2018: 2). Till en början 

genomsyrades alltså fältet av uppfattningen att policyprocesser var trögrörliga och teorier 

utvecklades för att förklara denna trögrörlighet (Hansén 2015: 171–172). Harald Laswell och 

David Easton refererade agendasättande till ett slags ”grindvaktande”. Olika inputs eller krav i 

politiska system går igenom olika kontrollpunkter som ockuperas av grindvakter, vars 

handlingar avgör den politiska agendan (Thurber 2011: vii). Easton och Laswell influerade 

litteraturen kring beslutsfattande genom att argumentera för att varje steg i policyprocessen 

innehåller tydliga perioder av tid, politiska institutioner och politiska aktörer (Ibid).  

 

En framträdande forskare som sedan utvecklade forskningsfältet är John Kingdon. Detta med 

uppfattningen att det fanns kunskap om beslutsfattande bland politiker, givet att det fanns en 

dagordning att utgå ifrån. Däremot var det svårt att förklara varför vissa frågor dök på 

dagordningen. Frågan som därför bör ställas är vilka faktorer som förvandlar omständigheter 

till viktiga problem som därmed hamnar på den politiska dagordningen (Hansén 2015: 172). 

Kingdon la till förändring i debatten kring policyprocesser och utvecklade en modell som visar 

hur förändringar kan förklaras. Givet att vissa omständigheter beskrivs som problem måste de 

även lösas (Hansén 2015: 172).  

 

Studien ämnar förklara Sveriges skiftning i vägvalet om kärnvapenförbud, det vill säga en 

förändring i landets utrikes- och säkerhetspolitik. Teorin som kommer att användas för att 

förklara utfallet är således Kingdons Multiple Streams Theory.  

 
3.2 Multiple Streams Theory  

Multiple Streams Theory (Hädanefter benämnt som MS) tydliggör att policyprocesser inte 

utgörs av en rationell problemlösning (Zohlnhöfer & Rüb 2016: 1). Policys är istället ett resultat 
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av problem, lösningar och politik som sammankopplas av policyentreprenörer i samband med 

att ett möjlighetsfönster öppnas (Zahariadis 2003: 2). Förenklat kan policyskapande 

sammanfattas som en process, vilken inkluderar agendasättande, specifikation av alternativ ur 

vilka beslut kan fattas, ett auktoritativt val av dessa alternativ och slutligen en implementering 

av ett beslut (Kingdon 2011: 2–3). MS består alltså av fem strukturella element: tre strömmar, 

ett möjlighetsfönster och policyentreprenörer, vilka kommer att redogöras djupare för i detta 

avsnitt (Se Figur 1, sid: 15). 

 

Inom problemströmmen finns olika problem och frågor som grupper, politiker och medborgare 

vill uppmärksamma. Problem definieras som ett tillstånd som avviker från policysskapare och 

invånares ideal, vilket sätter krav på regeringen att finna en lösning (Herweg et al 2017: 21). 

Alla problem får dock inte uppmärksamhet, utan indikationer, fokuserade händelser och 

feedback väcker policyskaparens intresse. Indikationer kan dock endast i sig själva informera 

om en rådande situation till dess att en aktör definierar dessa som problem (Ibid). Vidare är 

vissa händelser större än andra, vilket innebär att alla händelser inte direkt leder till en 

förändring, men de kan skapa en möjlighet till förändring. Slutligen kan feedback rikta fokus 

på specifika tillstånd (Ibid, 22). Om allmänheten eller policyskapare tar emot information som 

visar att ett socialprogram exempelvis inte uppnått sitt angivna mål, kan det i sig ses som ett 

problem. För policyskapare är det omöjligt att se till alla problem som existerar under daglig 

basis. Dessutom, beroende på vilka andra problem som också befinner sig på dagordningen, 

kan uppmärksamheten endast riktas åt ett visst håll. Det leder till att vissa problem aldrig når 

ytan (Ibid). Enligt MS är problem således socialt konstruerade och en händelse eller ett tillstånd 

formas alltså till ett problem. Därför kan även uppfattningar kring problem komma att ändras 

(Ibid, 21–22). Om problem är socialt konstruerade innebär det att aktörer formar något till ett 

visst problem, det vill säga att inget är ett problem förrän någon definierar det som ett problem. 

Zahariadis (2003) belyser Robert Entmans forskning kring inramning kopplat till MS. 

Inramningar väljer ut samt drar uppmärksamhet till vissa aspekter av en uppfattad verklighet 

och gör dessa mer framträdande i en kommunicerande text, vilket innebär att en viss 

problemdefinition främjas (Zahariadis 2003: 90).  

 

Vidare skiljer Kingdon (2011) på problem och tillstånd, där tillstånd exempelvis definieras som 

dåligt väder. Tillstånd är således inte ett problem förrän det skapas en uppfattning om att något 

bör göras åt det (Kingdon 2011: 109). Ofta tenderar problem att tillslut försvinna från den 

politiska agendan, antingen för att regeringen anser att de funnit en lösning på problemet eller 
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för att dess tillväxthastighet avtar, alternativt att människor vänjer sig vid det nya tillståndet. 

Slutligen kan problem även försvinna då uppmärksamheten riktas mot något nytt (Ibid, 113).  

 

I policyströmmen finns idéer som genererar policyalternativ. Strömmen liknas därför med en 

”soppa” av idéer och förslagen i soppan diskuteras av experter inom det specifika området. 

Experterna utgör policygrupper som består av exempelvis akademiker och forskare som 

försöker finna lösningar till ett problem. Till en början befinner sig ett stort antal idéer i soppan. 

Dessa diskuteras, modifieras och rekonstrueras sedan för att generera endast en limiterad mängd 

lösningar. Endast dessa lösningar övervägs seriöst. De slutgiltiga lösningarna har större chans 

att bli policyalternativ om de uppfyller vissa kriterier: Teknisk genomförbarhet, 

värdeacceptans, offentlig acceptans samt ekonomisk överlevnad. Policyströmmen anses vara 

redo att sammankopplas när åtminstone ett policyalternativ bär livskraft och möter 

överlevnadskriterierna (Herweg et al 2017: 22–24). Det är inte självklart att lösningar 

presenteras först när ett politiskt problem uppstått, därmed har soptunnemodellen utvecklats för 

att förklara hur ett beslut fattas. Det innebär att lösningar ibland skapar problemen, det vill säga 

att problem eftersöks för att möjliggöra en viss lösning (Ibid, 18, 40).  

 

Politikströmmen domineras av förhandlingar och makt. Inom denna ström existerar tre element: 

den nationella stämningen, intressegrupper och regeringen. Den nationella stämningen refererar 

till uppfattningen att en rättvis mängd individer i en given stat tenderar att ha gemensamma 

tankar och uppfattningar, samt att denna stämning kan skifta från en tid till en annan. 

Regeringstjänstemän och politiker kan känna av denna stämning och kan därför även agera 

enligt den nationella stämningen när de föreslår vissa objekt på den nationella agendan. 

Intressegruppskampanjer är av vikt kopplat till vilka förslag som får gehör. Ju fler 

intressegrupper som motsätter sig en idé och ju kraftfullare dessa intressegrupper är, desto 

mindre troligt är det att idén når dagordningen. Det sista elementet behandlar regeringar och 

lagstiftare. Vissa ministrar och medlemmar av parlamentet kan vara mer öppna gentemot ett 

policyförslag och vissa idéer är mer eller mindre kompatibla med ett partis ideologi. Således 

kan ett skifte av regering eller lagstiftare leda till en förändring av vilka objekt som når den 

politiska dagordningen  

 

De tre elementen måste inte nödvändigtvis peka mot samma riktning för att ett givet 

policyförslag ska konstrueras. Herweg, Heuss och Zohlnhöfer argumenterar för att regeringar 

och lagstiftare är av störst relevans i politikströmmen, eftersom det är dessa som antar 
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policyförändringar och kan ignorera intressegrupper och kampanjer. Minimumkravet för en 

sammankoppling av strömmarna är att en minister eller lagstiftare stödjer en idé och är villig 

att samla majoritet för denna (Herweg et al 2017: 24–26).  

 

Policyentreprenörer är nyckelenheterna i MS. De investerar resurser, tid, energi och pengar för 

att genomdriva den agenda de önskar genom att föra in sina förslag i policyströmmen. Om de 

lyckas försöker de även koppla samman strömmarna i förhoppning att ett möjlighetsfönster 

öppnas. Policyentreprenörer befinner sig inte på en specifik position eller inom ett visst område. 

De kan vara allt från företagsaktörer, policyrelevanta aktörer, byråkrater, akademiker eller 

journalister. För att lyckas med sina förslag bör lösningarna knytas an till problem. Vidare är 

det av vikt att det finns politiker som är villiga att stödja deras idéer. Möjligheten att driva 

igenom sin agenda ökar om en policyentreprenör har nära åtkomst till beslutsfattare (Herweg 

et al 2017: 28–29).  

 

Forskning kring inramning och symbolpolitik kan skapa förståelse för hur policyentreprenörer 

kopplar ihop strategier för att sälja sin idé. Oftast befinner sig beslutsfattare i ett stadie av 

tvetydighet. Policyentreprenörer kan använda sig av denna tvetydighet för att rama in alternativ 

som förluster eller vinster, vilket kan göra beslutsfattare partiska till policyentreprenörernas 

förslag. Forskning kring risktagning har kommit fram till att individer ogillar att förlora mer än 

de gillar att vinna, något policyentreprenörer kan använda sig av när de presenterar sina förslag. 

Inom politikens sfär används språk och anspelande på känslor för att skapa en viss inramning 

(Zahariadis 2003: 90–92). Vidare är symboler av vikt när policyentreprenörer försöker koppla 

samman strömmarna. Symboler är objekt till vilka människor applicerar en politisk signifikans 

och kan användas för att dra till sig uppmärksamhet mot ett policyförslag. Ju mer känslor en 

symbol väcker, desto större signifikans har de i policyprocesser. Chansen för en lyckad 

sammankoppling av strömmarna är därmed större när entreprenörer använder sig av symboler 

som så många som möjligt identifierar sig med, exempelvis nationella symboler (Ibid, 97–102).  

 

Det sista elementet i MS är möjlighetsfönster, vilket är öppningen där lösningar kopplas 

samman med problemen. Policyentreprenörer befinner sig kring beslutsfattare i väntan på att 

ett problem ska dyka upp, varpå entreprenörerna kan applicera sin lösning. Ibland öppnas 

fönstret med förutsägbarhet, exempelvis vid regeringsval medan det ibland sker oförutsägbart, 

exempelvis vid kriser. Därför måste policyentreprenörerna alltid vara uppmärksamma 

(Kingdon 2011: 166). 
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Möjlighetsfönstret kan öppnas i två utav tre strömmar, problem- och politikströmmen. I 

politikströmmen öppnas möjlighetsfönstret när sammansättningen av regeringspartier 

förändras eller om nya medlemmar tillkommer. Ett skifte av individer innebär nya idéer och 

kan därmed innebära skiftande fokus. En signifikant förändring av den nationella stämningen 

kan också öppna ett möjlighetsfönster. I problemströmmen öppnas möjlighetsfönstret när 

specifika indikatorer försämras, exempelvis arbetslöshet eller vid fokuserade händelser som 

naturkatastrofer eller terrorattacker. Inom problemströmmen är fönstret ofta öppet en kortare 

period i och med att en lösning på ett problem måste ske snabbt (Herweg et al 2017: 26).  

 

Det finns flera anledningar till att ett möjlighetsfönster sedan stängs. Exempelvis kan 

beslutsfattare anse att de adresserat problemet, vidare kan aktörer misslyckas att agera vid 

öppningen av fönstret, vilket gör dem omotiverade att fortsätta lägga ner tid och energi sin idé. 

Skiften av personer vid nyckelpositioner inträffar regelbundet och i samband med dessa skiften 

försvinner vissa möjligheter. Slutligen kan även ett möjlighetsfönster stängas när inget 

tillgängligt alternativ finns (Kingdon 2011: 169–170).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. (Hansén 2015: 177).  

 

Kingdons Teori är anpassad för att undersöka agendasättande i en amerikansk kontext. Nikolas 

Zahariadis har dock applicerat Kingdons teori om policyprocesser inom den Europeiska 

unionen och således visat teorins användbarhet utanför den amerikanska kontexten (Zohlnhöfer 

& Rüb 2016: 1–2). Vidare har det diskuterats huruvida Kingdons teori är applicerbar på andra 

statsskick än federala stater som USA. Zohlnhöfer och Rüb (2016) menar dock att regeringar i 

utvecklade demokratier ofta inte till fullo förstår de problem de står inför och kan inte på 
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förhand veta om lösningarna de väljer kommer att lösa problemen. Därmed spelar det ingen 

större roll vilket demokratiskt statsskick som undersöks. Den viktigaste frågan för alla politiska 

system är hur uppmärksamheten rationaliseras. I och med att MS ämnar konceptualisera 

problemströmmen är Kingdons teori fortfarande användbar (Ibid, 13). Dan Hansén (2015) 

tillför, med sin forskning, ytterligare två aspekter till policyprocesser. Dels att kriser tenderar 

att driva fram snabbare policyförändringar, vilket går emot påståendet att politik är ett 

trögrörligt fenomen, samt att forskning kring policyförändringar är applicerbart i en svensk 

kontext (Hansén 2015: 171).  Således kommer Kingdons teori att användas i denna studie för 

att besvara varför Sverige valde att inte skriva under konventionen.  
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4. Tillvägagångssätt   
 
4.1 Design  
Studien som genomförs är en kvalitativ fallstudie. Den är av förklarande art och ämnar 

analysera en mindre mängd material på djupet för att skapa en förståelse av fallet. En fallstudie 

är en forskningsstrategi som baserar sig på en djup empirisk undersökning av ett enskilt, eller 

ett mindre antal fenomen, i syfte att undersöka konfigurationen av varje enskilt fall (Seha & 

Müller- Rommel 2016: 422).  Ambitionen med denna studie är att ligga så nära fallet som 

möjligt. Den ämnar inte utveckla en teori, utan istället skapa förståelse för varför Sverige valde 

att inte skriva under konventionen om förbud mot kärnvapen trots att landet tidigare röstat för 

ett inledande av denna. Därmed blir studien teorikonsumerande (Kaarbo & Beasly 1999: 373). 

”Hur” och ”Varför” frågor är av förklarande art vilket gör att en fallstudie lämpar sig väl för att 

besvara forskningsfrågan (Yin 2007: 23). Studiens forskningsfråga är en ”varför”-fråga, vilket 

således banar väg för genomförandet av en fallstudie.  

 

4.2 Metod  
Metoden som används för att besvara studiens forskningsfråga är processpårning. Metoden 

används för att identifiera mekanismer som ger upphov till ett visst fenomen. Vidare hjälper 

den forskare att undersöka samt jämföra fler konkurrerande förklaringar av ett utfall (Zaks 

2016: 452).  Processpårning anses vara väl lämpad för enskilda fallstudier och god användning 

av metoden anses vara utvecklandet av prövande hypoteser som sedan testas (Ricks & Liu 

2018: 3., Beach & Brun Pedersen 2016: 2). Vid varje relevant händelse som identifierats måste 

bevis hittas för att variabeln är nära kopplad till den primära hypotesen som var anledningen 

till att den berörda aktören fortsatte tidslinjen. Bevisen kan antingen vara nödvändiga för att 

identifiera ett orsakssamband, eller tillräckliga (Ricks & Liu 2018: 7–8).   

 

Det finns dock flera tillvägagångsätt i användandet av processpårning som metod. 

Tillvägagångssättet som används inom denna studie är en förklarande fallcentrerad 

processpårning. Detta då studien ämnar förklara hur en konvention som röstades för år 2016 

inte skrevs under när den var redo för underskrift år 2019. Ambitionen är inte att utarbeta, eller 

bevisa, en teori eller hypotes, utan att påvisa att studien tillhandahåller verktyg för att generera 

en möjlig förklaring för utfallet. Det i sin tur innebär att studiens valda teori används som ett 

heuristiskt instrument (Beach & Brun Pedersen 2016: 11–12). En förklarande fallcentrerad 

processpårning eftersöker de bakomliggande orsakerna för ett specifikt utfall, inom ett enskilt 
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fall (Ibid, 13). Med hjälp av processpårning kommer den kausala processen, kedjan och 

mekanismerna mellan oberoende variabler och värdet på den beroende variabel att försöka 

identifieras (George & Bennet 2004: 208–207).  Den beroende variabeln är Sveriges beslut att 

inte skriva under konventionen år 2019. För att nå slutsatser kring vad som föranlett utfallet 

kommer processpårning användas för att spåra de oberoende variablerna som lett fram till den 

beroende. Genom att spåra den process som föranlett utfallet, kan andra förklaringar elimineras 

(Ibid, 207). Analysen blir således en botten-upp analys. Empiriskt material används som bas 

för att skapa en rimlig förklaring för de kausala mekanismerna, varvid de oberoende variablerna 

producerat utfallet (Beach & Brun Pedersen 2016: 20). Det är i sin tur svårt att eliminera alla 

förklaringar förutom en, men genom upprättandet av en kausal process undersöks alternativa 

banor, genom vilka utfallet kan ha inträffat (George & Bennet 2004: 207). Inom denna studie 

kommer därmed inte hypoteser att utvecklas. Däremot kommer nödvändiga och tillräckliga 

förklaringar till att utfallet skedde att eftersökas. Förklaringarna är fallcentrerade och är därmed 

inte fristående från det specifika fallet (Beach & Brun Pedersen 2016: 13). Att vid varje relevant 

händelse identifiera nödvändiga eller tillräckliga förklaringar till att tidslinjen fortsatte är dock 

en idealbild, och utrymmet för detta är inte tillräckligt inom denna studie. Därmed kommer 

antaganden istället att destilleras och sedan empiriskt analyseras.  

 

Fallstudier skapar möjlighet att induktivt identifiera komplexa interaktionseffekter (George & 

Bennet 2004: 212). Inom MS är strömmarna oberoende varandra och när dessa sammankopplas 

ter sig utfallet. För att förstå sambandet mellan variablerna (strömmarna) krävs en hög grad av 

komplexitet, vilket möjliggör användandet av processpårning som metod (Ibid).  Metoden är 

kompatibel med studiens teori då MS lämpar sig väl för att generera förutsägelser om kausala 

processer som leder till ett utfall. Således kan processpårning värdera teorins förutsägelser (Ibid 

217). Processpårning används alltså för att förklara utfallet. Kopplat till studiens frågeställning 

kommer metoden användas för att finna en tillräcklig förklaring till Sveriges beslut. Ambitionen 

är, som tidigare nämnt att förklara utfallet, vilket utesluter ett generaliseringsanspråk.  

 

4.3 Källor och Källkritik  
Enligt Alan Bryman (2011) lämpar sig kvalitativa studier väl för att undersöka förändringar och 

utveckling. Processen bakom förändringar är i sig en sekvens av individuella och kollektiva 

händelser, handlingar och aktiviteter som uppstår och utvecklas över tid i en viss kontext 

(Bryman 2011: 365). Gällande val av metod kan det antas vara något missgynnande för studien 

att använda en allt för strukturerad metod vid materialinsamling. Det skulle innebära att beslut 
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kring vad som förväntas upptäckas och vilken social verklighet som kommer att mötas, måste 

fattas på förhand. Forskaren blir på så vis begränsad gällande vilken utsträckning denne kan 

fånga in det objekt som studeras (Ibid, 366). Därmed kommer inga specifika frågeställningar 

till materialet att ställas (Ibid). Däremot kommer metoden att vägledas av studiens valda teori, 

eftersom MS teoretiska ramverk bidrar till att strukturera analysen, vilket tydliggörs i 

operationaliseringskapitlet.  

 

Snöbollsurval är en metod för materialinsamling som till störst del används vid intervjuer. 

Forskaren väljer själv vilka som ska ingå i undersökningsmaterialet, samtidigt som det är svårt 

att täcka in alla relevanta personer från början. Därför utvidgas undersökningen efter hand. 

Undersökningen påbörjas alltså med en mindre mängd material från början som sedan 

kompletteras med ytterligare material (Eliasson 2018: 48). Trots att snöbollsurval främst 

används vid intervjuer kommer denna metod för materialinsamling användas för denna studie. 

Materialet för studien kommer därmed att samlas in samtidigt som analysen genomförs. Detta 

anses vara lämpligt, då det vore problematiskt att på förhand kartlägga processen bakom 

Sveriges beslut. Det skulle i sin tur kunna resultera i att viktig empiri utesluts. Då MS består av 

fem strukturella element identifierar teorin de indikationer som kommer att eftersökas i studiens 

analys. Det innebär att empirins relevans kommer att avgöras med hjälp av studiens teori. 

Fördelen med snöbollsurval är att processen avslöjas under analysens gång vilket ökar 

objektiviteten. Nackdelen kan däremot antas vara att viktigt material inte når inom analysens 

bredd. Det kan i sin tur innebära att materialet inte blir representativt då urvalet inte sker 

slumpmässigt (Ibid, 47). För att motverka nackdelarna med snöbollsurval och för att möjliggöra 

en studie med hjälp av MS krävs en bredd i det material som används i empiri-insamlingen. Det 

innebär att materialet inom ramen för denna studie består av debattartiklar, nyhetsreportage, 

opinionsundersökningar och officiella dokument från riksdag och regering. Då en stor mäng 

material undersökts har flera indikationer identifierats, vilket var förhoppningen med analysen.  

 

Materialinsamlingen innebär en meningsskapande process som endast möjliggörs via 

tolkningar av händelser, processer och handlingar (Ercan & Marsh 2016: 316). Det i sin tur kan 

innebära svårigheter i genomförandet av en objektiv kvalitativ studie då forskarens egna 

värderingar och bakgrund kan komma att påverka analysen (Shea & Müller 2016: 419). Dock 

behöver detta inte innebära att studien har bristande validitet, så länge forskaren är tydlig med 

studiens tillvägagångssätt och de tolkningar som görs, samt upprätthåller god transparens 

(Ercan & Marsh 2016: 319). För att upprätthålla validiteten redogörs för studiens 
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tillvägagångssätt i operationaliseringskapitlet och de tolkningar som görs redogörs för i 

analysen i form av antaganden.  

 

På grund av det faktum att debattartiklar utgjort en del av empirin inom studien finns risk för 

tendens. När informationen som förmedlas görs i syfte att uppnå ett visst mål finns anledning 

att anta att personliga intressen går före sanningen (Thurén & Werner 2019: 73). Detta gäller 

även för politiker inom regering och riksdag. Därmed görs antagandet att det regering och 

opposition är ense om antagligen är sant. Däremot, när parterna är oense görs antagandet att de 

tillsammans ger en någorlunda trolig bild (Ibid, 74). Studien ämnar dock inte besvara huruvida 

en underskrift av konventionen är till fördel eller nackdel. Målet är att beskriva processen som 

föranledde Sveriges beslut. Det i sin tur innebär att både regeringens och oppositionens åsikt är 

av vikt för att fånga in skilda uppfattningar och argument.   

 

Opinionsundersökningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (hädanefter 

benämnt MSB) antas vara användbara i och med att samma frågor har ställts till befolkningen 

under studiens valda tidsperiod. Opinionsundersökningarna är dock sekundärkällor. Det 

innebär att studien baseras på någon annans beslut kring vilka indikationer som är av intresse, 

vilken data som ska vägas in och slutligen vilka bortfall som är godtagbara. Detta kan komma 

att generera reliabilitetproblem då det inte är forskarens egna premisser och antaganden som 

lett till bedömningen kring datainsamlingen (Eliasson 2018: 50, 51). I och med att 

opinionsundersökningarna direkt undersökt oron för spridning av kärnvapen hos en 

representativ andel av den svenska befolkningen antas resultaten dock lämpa sig väl för studiens 

analys (MSB 2018). Det kan däremot antas påverka förutsättningarna att dra slutsatser för 

studien då ytterligare frågor kan tänkas ha varit av relevans, exempelvis hur Sveriges 

befolkning ställer sig till kärnvapenavtal. Även om det kan finnas en korrelation mellan oron 

för kärnvapenspridning och en positiv syn kring kärnvapennedrustning är detta inte direkt 

undersökt. Fördelen med undersökningarna är att de ger tillgång till en större mängd material 

och mer data än vad denna studie annars hade kunnat generera (Eliasson 2018: 43). Ytterligare 

en problematik gällande opinionsundersökningarna är att resultaten för 2019 ännu inte 

publicerats. Det har dock kompletterats med hjälp av analys av remissvar och artiklar.  

 

Slutligen bör det nämnas att Försvarshögskolans remissvar har analyserats i denna studie i syfte 

att analysera policyströmmen. Samtidigt innebär det svårigheter kopplat till forskarens egen 

ställning, som är student vid Försvarshögskolan. Således finns en medvetenhet kring detta och 
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de slutsatser som dragits har försökts göras med objektivitet. Utöver Försvarshögskolans 

remissvar har ytterligare remisser analyserats, vilket ökar objektivitet. De andra remissvaren 

har både varit av samma åsikt som Försvarshögskolans men även av motsatt uppfattning. Dessa 

redogörs för i studiens analys. 

 

4.4 Operationalisering  
Kingdons teori är från grunden utformad för en amerikansk kontext, vilket kräver en viss 

anpassning för att göra teorin applicerbar i en svensk kontext. Författaren ämnar dock förhålla 

sig så mycket som möjligt till den ursprungliga teorin, i den mån det är möjligt, för att göra 

teorin rättvisa och samtidigt anpassa den till en svensk kontext.  

 

Sverige är en parlamentarisk enhetsstat, där Sveriges beslutsfattare delvis befinner sig inom 

parlamentet. Vidare innebär det att den lagstiftande rollen är koncentrerad till riskdagen, vilket 

skiljer sig från USA där delstaterna har sina egna konstitutioner (Norén Bretzer 2018: 75). 

Politiska beslut i Sverige fattas på fyra nivåer, EU, riksdag, landsting och- kommunalnivå (Ibid, 

19). I och med att beslutet om konventionen fattades av regeringen kommer policyprocessen 

på den statliga nivån att analyseras inom ramen för denna studie. 

 

Norén Bretzer (2017) beskriver hur det i Sverige finns ett inflöde av problem inom politiken, 

där vissa uppfattas mer akut än andra och således antas vara av större karaktär (Norén Bretzer 

2017: 19). Allmänheten och de politiska aktörerna erhåller problemformuleringsprivilegiet, 

vilket innebär att de kan avgränsa och formulera vad det enskilda problemet består i (Ibid, 19). 

Det är kompatibelt med studiens teori som menar att det krävs aktörer som identifierar 

indikationer som problem. Därmed kommer problem som uppmärksammats i samhället under 

den period som studien undersöker att eftersökas. Vidare är det nödvändigt att de problem som 

undersöks antas vara kopplade till Sveriges beslut att inte skriva på konventionen. 

Processpårning undersöker flera förklaringar och alternativa vägar, vilket innebär att ett 

problem till en början inte behöver antas vara givet för Sveriges beslut. För att operationalisera 

problemströmmen kommer opinionsundersökningar användas för att undersöka vad som 

uppfattats som ett problem bland befolkningen. För att analysera den politiska arenan bör det 

undersökas vad viktiga politiker uppfattat som ett problem kopplat till kärnvapen. Utifrån 

studiens valda teori är det även av vikt att se till om uppfattningar förändrats under den valda 

tidsperioden.  
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För att möjliggöra en undersökning av policyströmmen krävs en identifiering av vilka lösningar 

som rekommenderats kopplat till de problem som konstruerats i problemströmmen. Härtill hör 

även soptunnemodellen, det vill säga att lösningarna funnits närvarande innan problemet 

formulerats. Därmed bör det undersökas huruvida lösningarna presenterats innan problemet. I 

Sverige tar förslag på nya lagar, och därtill även lösningar på problem, sig uttryck i 

propositioner till riksdagen, utskottsinitiativ, motioner och utredningar (Ibid, 97–99). Dessa blir 

således underlag för nya policybeslut och förändringar och kommer därmed att analyseras inom 

policyströmmen.  

 

Möjligheten att mäta den nationella stämningen skulle möjligen kunna bestå i intervjuer för att 

fånga upp allmänhetens uppfattning kring kärnvapenspridning och ickespridningsavtal, vilket 

inte genomförs inom ramen för denna studie. Däremot kan opinionsundersökningar även inom 

denna ström vara till hjälp för att analysera den nationella stämningen. Sådana undersökningar 

representerar till viss del den allmänna uppfattningen kring en händelse eller ett problem. Då 

ett byte av politiker och regering kan innebära att uppmärksamheten förflyttas bör även partiers 

samt regeringens ideologi inkluderas i analysen.  

 

Möjlighetsfönstret öppnas ofta i samband med problem i samhället eller vid unika 

omständigheter, under vilka policys kan förändras. Fönstret är dock öppet under en begränsad 

tidsperiod. Således kommer indikationer som kan tänkas ligga till grund för en öppning eller 

stängning av fönstret att eftersökas. Det kan exempelvis bero på ett skifte av politiker, nationella 

eller internationella händelser och aktörers engagemang för ett policyförslag. Vare sig 

möjlighetsfönstret är öppet tillräckligt länge för en förändring eller inte bör policyentreprenörer 

analyseras. Det är policyentreprenörerna som ämnar koppla ihop problem med lösningar för att 

få igenom förändringar. Möjlighetsfönster öppnas inte åt ett givet håll utan policyentreprenörer 

arbetar för att rikta uppmärksamheten i en viss riktning (Hansén 2015: 19).  Det innebär att det 

nästintill alltid finns en, eller några få, personer som är centrala för att ett ämne når 

dagordningen (Kingdon 2011: 180). Därmed är det av stor vikt att även se bortom regering och 

riksdag för att inkludera andra aktörer i analysen. Genom att söka efter de aktörer som haft stor 

påverkan på beslutet upptäcks även policyentreprenörerna. Dessa kan komma att skilja sig från 

den amerikanska kontexten, då exempelvis lobbyister som är vanliga policyentreprenörer i 

USA inte är inte lika framträdande i Sverige. Däremot kan enskilda politiker, forskare eller 

experter förespråka en viss lösning eller riktning. Det kan ta sig uttryck i remisser, uttalanden, 
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artiklar, utredningar samt inom vissa forum, exempelvis försvarsberedningen (Norén Bretzer 

2017: 97–99).   

 
Policyförslagen och entreprenörer har avgränsats till att fokusera på de två mest framträdande 

policyförslagen och de två främsta policyentreprenörerna för vartdera förslag. I 

politikströmmen har valet att inte inkludera intressegrupper gjorts, fokus hamnar istället på 

regeringsskiften och den nationella stämningen. Detta beslut har tagits då det antas vara dessa 

aspekter som varit av vikt i den kausala kedjan som föranlett utfallet.  
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5. Analys  
 
5.1 Problemströmmen  
Herweg et al (2017) förklarar hur problemströmmen består av olika problem som önskas 

uppmärksammas. Med hjälp av indikationer kan policyskapare ta reda på vad allmänheten anser 

vara ett problem, vilket i sin tur kan väcka policyskapares intressen.  (Herweg et al 2017: 21–

22). MSB genomför årligen opinionsundersökningar i syfte att skapa en förståelse för det 

svenska folkets uppfattningar kring militärt och civilt försvar, samt försvars- och utrikespolitik 

och internationella förhållanden (MSB 2017: 3). I MSB:s undersökningar går det att urskönja 

att en majoritet av den svenska befolkningen upplever oro kring spridning av kärnvapen (MSB 

2017: 58., MSB 2018 A: 8., MSB 2018 B). Herweg et al (2017) menar att indikationer i sig 

själva endast kan informera om en rådande situation och att det krävs aktörer som definierar 

indikationerna som ett problem (Herweg et al 2017: 21–22). Opinionsundersökningarna kan 

således antas utgöra underlag för hur den svenska befolkningen ställer sig inför 

kärnvapenspridning. År 2017 och 2018 uppfattade en majoritet av befolkningen en oro för 

spridning av kärnvapen. Fastän det inte var en klar majoritet bör kärnvapenspridning antas vara 

ett problem för den svenska befolkningen. Utifrån MSB:s undersökningar kan således 

antagandet att spridningen av kärnvapen, bland den svenska befolkningen, uppfattas som ett 

hot göras. 

 

Vidare bör det undersökas huruvida speciella händelser kan antagits ha påverkat medborgarnas 

uppfattning kring spridning av kärnvapen och totalförbud mot dessa. Stockholms 

internationella fredsforskningsinstitut (hädanefter benämnt Sipri) analyserar varje år det 

rådande läget för internationell säkerhet, upprustning och nedrustning (Sipri 2016: 1). 

Årsredovisningen 2016, 2017 och 2018 redovisar att antalet kärnstridsspetsar i världen har 

sjunkit. Det har sin förklaring i att både Ryssland och USA har minskat sina arsenaler som ett 

resultat av START-avtalet (Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of 

Strategic Off ensive Arms). Samtidigt visar undersökningen att minskningen börjar stanna av 

och att både Ryssland och USA planerar att modernisera de missilprogram som finns kvar (Sipri 

2016: 23., Sipri 2017: 16., Sipri 2018: 10). Nordkoreas ökade kärnvapenutveckling nämns i alla 

tre redovisningar som ett problem mot det internationella samfundet (Ibid). Likväl lyfts 

förhandlingarna kring NPT i 2016 årsredovisning som ett misslyckande. Under förhandlingarna 

rådde oenighet kring etableringen av en kärnvapenfri zon och ytterligare massförstörelsevapen 

i Mellanöstern. Likväl rådde oenighet kring de humanitära konsekvenserna av kärnvapen och 
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bristen på framgång i nedrustningsarbetet. På grund av detta upprättades en arbetsgrupp för 

nedrustningsförhandlingarna som även den misslyckades att upprätta ett arbetsprogram. 

Därmed kunde ett inledande av förhandlingarna inte ta plats på dagordningen (Sipri 2016: 24). 

Samma problem redogörs även för i 2017 årsrapport (Sipri 2017: 18).  

  

Dessa händelser kan antas utgöra den ”knuff” som Kingdon redogör för i sin teori, när händelser 

leder till ökad uppmärksamhet kring ett visst område (Birkland & Warnement 2016: 92). 

Därmed skulle det kunna antas att dessa händelser riktade uppmärksamheten mot 

kärnvapenspridning och kärnvapenavtal. Händelserna och opinionsundersökningarna antas 

korrelera med varandra. Oron för kärnvapenspridning ökade i Sverige under samma period som 

Nordkorea började testa sina kärnvapen och NPT-avtalen misslyckades samt när USA och 

Ryssland återupptog moderniseringar av sina kärnvapenarsenaler. Opinionsundersökningarna 

kombinerat med de angivna händelserna bör utgöra en grund till att svenska beslutsfattare och 

policymakare uppfattar kärnvapenspridning som ett problem. Även Sveriges nuvarande 

överbefälhavare, Michael Bydén, redogjorde i Sveriges Militärstrategiska doktrin 2016, för att 

införandet av kärnvapen har kommit att påverka den multipolära världsordningen i och med 

dess tekniska utveckling (MSD 2016: 33). Kärnvapenexperten Shannon Kile delar samma oro 

som Michael Bydén. Kile menar att ett skifte i användandet av kärnvapen har inträffat, tidigare 

hade vapnet en avskräckande roll, men idag finns en ökad risk att både USA och Ryssland kan 

tänka sig anfalla först. Detta innebär i sin tur en risk för användandet av kärnvapen i en eventuell 

konflikt (Olsson 2019). Den globala upprustningen av kärnvapen betonas även som ett problem 

i försvarsberedningen rapport år 2017. Där Sveriges geografiska läge kopplat till Ryssland 

uppfattas vara ett problem i och med att kärnvapen spelar en stor roll i landets säkerhetspolitik. 

Dessutom benämns de humanitära skadorna i samband med kärnvapenanvändning som ett 

problem (DS 2017, 66: 20, 71, 189, 225, 233). 

 

Sammantaget går det att anta att spridning av kärnvapen uppfattas som ett problem i det svenska 

samhället samt på den politiska arenan. Delvis genom att se till opinionsundersökningar som 

genomförts och det kausala sambandet till de händelser som inträffat under samma period som 

undersökningarna genomförts. Dessutom formuleras ett eventuellt användande av kärnvapen 

som ett problem i försvarsmakten militärstrategiska doktrin och i försvarsberedningens rapport.  
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5.2 Policyströmmen  
I Policyströmmen finns policyförslag, det vill säga idéer som kan utgöra grund för en lösning 

på problemet. Alla lösningar vinner dock inte gehör utan de tävlar mot varandra och de idéer 

som överlever kan sedan appliceras som lösning på problemet och således bli policybeslut. Det 

kräver dock att lösningen som föreslås möter en del överlevnadskriterier (Herweg et al 2017: 

22–24). Inom problemströmmen uppfattas problemet vara en spridning, inklusive ett potentiellt 

användande av kärnvapen. Lösningarna på detta problem finns alltså i policyströmmen. Likt 

studiens valda teori finns ett flertal lösningar på problemet, dock var det endast två policyförslag 

som faktiskt övervägdes. Den ena lösningen var en påskrift av konventionen om förbud mot 

kärnvapen. Gällande den andra lösningen går det att argumentera för att denna varit närvarande 

under en längre period. Det andra alternativet som förespråkades var att fokusera på befintliga 

kärnvapenavtal. Dessutom går det att göra antagandet att denna lösningen förstärktes, likväl 

återaktualiserades, i samband med att konventionen om kärnvapenförbud tog plats på agendan.  

 

Den 23 oktober 2017 tog dåvarande utrikesminister Margot Wallström beslutet att tillsätta en 

utredning för att analysera vilka konsekvenser en underskrift av konventionen om förbud mot 

kärnvapen skulle medföra. Utredningen tilldelades ambassadören Lars-Erik Lundin och 

publicerades i januari år 2019 (Utrikesdepartementet B 2019: 3). I studiens operationalisering 

redogörs för hur förslag på lösningar kopplade till problem aktualiseras i exempelvis 

utredningar (Norén Bretzer 2017: 97–99). Lundin kom i sin utredning fram till att det bästa för 

Sverige var att i nuläget inte skriva under konventionen (Utrikesdepartementet B 2019: 26–32). 

Lundin belyser delvis att konventionen är otydlig och att den bör utvecklas (Olsson 2019). Ett 

exempel på en sådan otydlighet är likt Schellings (2009) påstående som presenteras i studiens 

introduktion. Lundin lyfter upp problematiken i termen ”oåterkallelig” som nämns i 

konventionen. Fastän det är möjligt att reducera kärnvapen från vår värld kan den spridda 

kunskapen om kärnvapen inte elimineras på ett oåterkalleligt sätt (Utrikesdepartementet B 

2019: 92). Utredningen sträcker sig över 200 sidor, i vilken Lundin belyser problematiken med 

den nuvarande konventionen. En svensk påskrift skulle bland annat innebära stora svårigheter 

för svenska säkerhet- och försvarspolitiska samarbeten. Sveriges möjlighet att utveckla en 

förmåga att ge och ta emot stöd från andra stater skulle också påverkas negativt av ett 

undertecknande (Ibid, 141). Solidaritetsklausulen som nämns i studiens tidigare forskning 

innebär att Sverige inte kommer stå passivt om någon av EU:s medlemsstater eller nordiskt 

land blir angripet (Westberg 2015: 193). Utifrån utredningen kan det därmed tänkas att Sveriges 

solidaritetspolitik försvåras i samband med en påskrift. Ytterligare ett försvarspolitiskt 
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samarbete som nämns i utredningen är Sveriges koppling till Nato. Lundin menar att Sverige 

inte kan bortse från att Nato är en kärnvapenallians vilket i sin tur skulle kunna innebära 

svårigheter i deltagande av olika samarbeten med försvarsalliansen om landet skriver under 

konventionen (Ibid, 144). Försvarshögskolan fick utredningen på remiss och analyserade 

utredningens innehåll och slutsatser utifrån ett säkerhetspolitiskt och folkrättsligt perspektiv 

(FHS 76/2019:1). I remissvaret finns också kopplingar till landets solidaritetsförklaring, dock 

ur ett historiskt perspektiv. Ett undertecknande av konventionen har risk att medföra en 

uppfattning av svensk illojalitet mot Sveriges grannländer. Detta då Sverige i sådana fall tar 

ställning mot landets grannländers rätt att låta sig skyddas av det så kallade kärnvapenparaplyet 

(Ibid, 3).  

 

Kopplat till problemet kring spridning av kärnvapen, varpå rädsla för detta återfinns bland 

svenska befolkningen, belyser Lundin NPT-avtalet. Enligt Lundin har avtalet skapat en 

kontinuitet i rustningskontrollarbetet. Problematiken som belyses i och med den nya 

konventionen är huruvida den förstärker eller undergräver den balanserade överenskommelsen 

om kärnvapennedrustning och ickespridning (Utrikesdepartementet B 2019: 16). Den nya 

konventionen vill skärpa artikeln i NPT som ger USA, Ryssland, Kina, Frankrike och 

Storbritannien rätten att inneha kärnvapen. Detta kan i sin tur innebära att stödet i NPT, närmare 

bestämt ickespridning och rätten till kontrollerad tillgång till kärnenergi, undergrävs. Enligt 

Lundin är det redan problematiskt att kärnvapennedrustning har avstannat och den nya 

konventionens otydlighet kan riskera att försämra samarbetet mellan de länder som besitter 

kärnvapen (Ibid, 17–18).  

 

Utifrån utredningen går det att urskönja ett flertal lösningar, men det som antas vara mest 

framträdande var att för närvarande inte underteckna konventionen. Istället bör Sverige avvakta 

tills konventionen utvecklas och på så sätt reder ut de oklarheter som för stunden kan leda till 

ett försämrat säkerhetsläge kring nedrustning och icke-spridning. I Försvarshögskolans 

remissvar dras samma slutsats. För att Sverige, men även det internationella samfundet som 

helhet, ska gynnas av konventionen måste den luckras upp vid punkterna om paraply- och 

hjälpförbud samt preciseras närmare. Vidare krävs en effektiv och trovärdig diplomatisk 

nedrustningsprocess mot en kärnvapenfri värld (FHS 76/2019: 3). 

 

Den andra lösningen på spridning av kärnvapen, och även användandet av vapnet, är att Sverige 

bör skriva på konventionen om totalförbud mot kärnvapen. I Svenska FN-förbundets remissvar 
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framkommer förslaget tydligt. Remissvaret innehåller slutsatsen att Sverige bör underteckna 

samt ratificera konventionen. Vidare anses det att utredningen är förvriden och har tonat ner 

fördelarna med en påskrift samtidigt som nackdelarna överdrivits (Svenska FN-förbundet 2019: 

1). Kopplat till problemet som utkristalliserats i problemströmmen, anser FN-förbundet att ett 

svenskt tillträde till konventionen skulle generera positiva effekter för nedrustningssamtalet i 

världen. Genom att skriva under och sedan ratificera kärnvapenförbudsavtalet bidrar Sverige 

till att stärka den norm som gör kärnvapen oacceptabelt (Ibid, 2). Remissvaret hänvisar även 

till utredaren Lars-Erik Lundins uppfattning kring möjlighet till nedrustning i samband med ett 

tillträde av konventionen. FN-förbundet menar istället att det är mer gynnsamt att vara 

optimistisk och ansluta sig till konventionen med ambitionen att finslipa de oklara detaljer som 

finns i avtalet än att se problem och undvika en påskrift (Ibid, 6).  

 

Svenska läkare mot Kärnvapen (hädanefter benämnt SLMK) representerar cirka 2.500 läkare 

och medicinstudenter i Sverige och är en del av den internationella läkarrörelsen mot 

kärnvapen. De sitter i den internationella styrelsegruppen för ICAN och deltog i förberedande 

konferenser och förhandlingar kring konventionen om förbud mot kärnvapen (SLMK 2019: 1). 

I koppling till Lundins utredning skrev SLMK ett yttrande. De klargjorde att de ansåg att 

Sverige skulle tillträda konventionen om förbud mot kärnvapen med argumentationen att 

kärnvapen är ett massförstörelsevapen, vars konsekvenser är katastrofala och inhumana. Likt 

Svenska FN-förbundets mening, anser SLMK att ett tillträde i konventionen skulle bidra till att 

skapa förutsättningar för nedrusning i en tid där kärnvapentabun försvagats (Ibid, 5). I yttrandet 

redogörs det för vikten av upprättande av normer och folklig mobilisering. Detta då 

kärnvapenstater ett flertal gånger har behövt anpassa sig efter den internationella opinionens 

krav (Ibid, 11). Argumentationen lyder således att ett svenskt inträde i konventionen skulle 

generera positiva fördelar kring nedrustning och icke-spridningsarbetet.  

 

Enligt MS är en avgörande faktor för vilken idé som får genomslag eller inte förslagets 

genomförbarhet. Dels behöver det vara teknisk genomförbart och överensstämma med de 

grundläggande värden som delas inom policygemenskapen (Hansén 2015: 179). Många idéer 

är möjliga, men vissa blir mer framträdande och andra bleknar (Kingdon 2011: 117). Idéerna 

”mjukas upp” i och med att de diskuteras och modifieras i policygemenskapen, vilket filtrerar 

bort många förslag tills dess att endast en limiterad mängd alternativ finns kvar (Herweg et al 

2017: 22). Fokus inom denna studie riktar sig dock främst till de förslag som direkt är kopplade 

till konventionen om förbud mot kärnvapen. De två alternativ som diskuterades mest inom 
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policyströmmen var en påskrift av konventionen och ett för närvarade avvaktande av påskrift 

men med fortsatt fokus på befintliga nedrustningsavtal. I teorikapitlet beskrivs det hur vissa 

lösningar på problemen kan cirkulera i policyströmmen länge innan de får gehör. Idéer kan 

således vara både nya och gamla (Herweg et al 2017: 23). 

 

Lösningen att underteckna konventionen kan argumenteras för att ha föranlett den andra 

lösningen - att avvakta. Om konventionen i sig inte hade varit en trovärdig lösning går det att 

anta att lösningen att avvakta inte hade behövts. Argumentationen att fokusera på redan 

existerade avtal var således ingen ny lösning. Sverige har, vilket redan redogjorts för, länge 

arbetat mot spridning av kärnvapen genom exempelvis NPT. Att underteckna konventionen var 

dock en nyare lösning då ett inledande av konventionen röstades igenom år 2016. Utifrån 

remissvar och yttrande i koppling till utredningen om tillträde till konventionen om ett förbud 

mot kärnvapen, tydliggörs två skilda meningar; en sida som är för en underskrift och en som är 

mot en underskrift i dess nuvarande form. Policygemenskapen var därmed splittrad vilket kan 

utgöra viss förklaringskraft till varför förslaget om en påskrift inte blev en realitet. Ett förslag 

som innebär höga kostnader tenderar att sållas bort (Ibid, 24). I förslaget att för närvarande 

avvakta med en underskrift men samtidigt fokusera på andra avtal kring icke-spridning, 

framkommer inte några nya risker. Även de som argumenterar mot förslaget betonar inte 

mycket risker med en uteblivande underskrift, utan fokuserar istället på de positiva aspekterna 

med ett tillträde. Däremot uttrycker oppositionen till konventionens nuvarande form ett flertal 

risker med en underskrift. Vidare går det att anta att lösningen som antogs accepterades på 

grund av Sveriges långa, samt framträdande arbete kring kärnvapenavtal, exempelvis NPT. Att 

avvakta och istället fokusera på ”färdiga avtal som redan finns” vann således gehör då det 

hunnit ”mjukas upp” i policyströmmen. 

 

5.3 Politikströmmen  
Den nationella stämningen som finns inom politikströmmen är ett empiriskt svårfångat koncept 

(Herweg et al 2017: 24). Statistiken som redogjorts för i problemströmmen kan dock även 

tillämpas i analysen av politikströmmen. Det som skiljer de två analyserna åt är hur 

opinionsundersökningarna används och vad de ämnar visa. Istället för att undersöka vad som 

upplevs vara ett problem och hur olika indikationer drar till sig beslutsfattare och politikers 

uppmärksamhet, undersöks huruvida den nationella stämningen förändrats under studiens valda 

tidsperiod. Enligt MS kan politiker och tjänstemän känna av förändrade uppfattningar hos 

befolkningen och således agera utefter detta (Ibid).  
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Sett till MSB:s opinionsundersökningar under åren 2016 till 2018 har rädslan för spridning av 

kärnvapen förändrats. Den största skillnaden är mellan år 2016 och 2017 där rädslan gick från 

39% till 59% vilket talar för en förändring av den nationella stämningen. Vidare indikerar 

undersökningarna 2018 återigen på en minskning av rädslan för spridning av kärnvapen där 

statistiken hamnade på 50% (MSB 2017: 58., MSB 2018 A: 8., MSB 2018 B). Kantar Sifo, ett 

svenskt företag som utför marknadsundersökningar, medie- och opinionsundersökningar, lät 

Olof Palme center genomföra en undersökning på den nya konventionen om kärnvapenförbud 

år 2018. Resultatet av undersökningen visade att 85% av Sveriges medborgare, oavsett 

partitillhörighet, ansåg att landet borde skriva under konventionen. Palmecentret genomförde 

även samma Sifo-undersökning 2017 som visade samma resultat för en påskrift av 

konventionen (Palmecentret 2018). Utifrån sifoundersökningarnas och MSB:s resultat går det 

att göra antagandet att den svenska befolkningen under studiens valda tidsperiod uppfattade 

kärnvapenspridning som ett hot och ville ratificera konventionen. Utifrån de resultat som sifo-

undersökningen resulterade i både år 2017 och 2018 har stämningen inte förändrats, utan en 

stor majoritet av den svenska befolkningen ansåg år 2017 och 2018 att Sverige borde 

underteckna konventionen (Palmecentret 2018). Det förändrade stämningsläget kopplat till 

oron för spridning av kärnvapen, tillsammans med den oförändrade uppfattningen kring ett 

undertecknande av konventionen, bör tala för en påskrift.  

 

Hansén (2015) konstaterar att de krafter som rör sig inom politikströmmen både kan hämma 

och påskynda policyprocesser. Exempelvis antas terrordådet i USA den 11e september ha 

skapat ett stämningsläge där andra alternativ än kriget mot terrorism inte var aktuella (Hansén 

2015: 179). Vad som är av intresse kopplat till denna studie är att de händelser som antas ha 

bidragit till uppfattningen av kärnvapenspridning som ett problem inte bidrog till att andra 

lösningar blev svårpropagerade. Istället valdes ett annat alternativ som ”lösning” på problemet.  

 

Den nationella stämningen kan även fångas in i samband med politiska maktskiften (Ibid). Den 

politiska tidsandan rubbades något under 2018 riksdagsval. Socialdemokraterna som tidigare 

mandatperiod bildat regering med Miljöpartiet fick sitt sämsta valresultat sedan 1921 (Ohlin 

2018). Inte förrän 131 dagar efter valdagen fick Sverige en statsminister, Stefan Löfven, dock 

under andra premisser än tidigare mandatperiod (Juhlin 2019). I och med det låga väljarstödet 

för både Socialdemokraterna och alliansen kunde varken en rödgrön eller blå regering tillträda 

utan stöd från antingen Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna (Evans & Lauffs 2019). Den 
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slutgiltiga lösningen blev en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna 

och Centerpartiet. I uppgörelsen klargjordes det att Vänsterpartiet inte skulle få något inflytande 

i politiken de kommande åren och således accepterades Stefan Löfven som statsminister av 

Centerpartiet och Liberalerna (Wedin 2019). Kopplat till studien visar valresultaten 2018 på ett 

minskat stöd för Socialdemokraterna, vilket var det parti som tillsammans med Miljöpartiet satt 

i regeringen när beslutet om inledandet av konventionen togs. Vidare utslogs Vänsterpartiets 

politiska inflytande, vilket kan anses vara en bidragande förklaringskraft till Sveriges beslut i 

frågan. I frågan om ett undertecknande av konventionen är det endast Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet som klart och tydligt förmedlat att de tycker Sverige bör skriva under avtalet. 

Medan Socialdemokraterna till en början var för ett inträde men sedan ville avvakta med beslut 

tills dess att utredningen var färdig.  Övriga partier i riksdagen ställde sig kritiska mot en 

underskrift. Vidare menade även Kristdemokraterna och Moderaterna att förhandlingarna kring 

konventionen fördes utan parlamentarisk förankring (Svenska freds-och skiljedomsföreningen 

2018: 16–18).  

 

Kingdon (2011) beskriver hur förändring av majoritet i ett beslutsfattande organ inom 

politikströmmen påverkar den politiska dagordningen eftersom vissa agendor blir mer 

framträdande och andra placeras på ”hyllan” tills en mer gynnsam tid (Kingdon 2011: 145). 

Således kan det antas vara svårt för Socialdemokraterna att fatta beslutet att skriva på 

konventionen i och med att en majoritet i riksdagen ställde sig mot konventionen.  På grund av 

överenskommelsen mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan 

det även antas bli något svårare att ta stöd från Vänsterpartiet i frågan om en påskrift. Det bör 

dock nämnas att det beslut som tagits är att ännu inte skriva under konventionen, vilket 

bekräftar Kingdons (2011) påstående att diskussionen för närvarande passar bättre på ”hyllan”. 

Det kan antas vara någorlunda problematiskt för en minoritetsregering att ta ett beslut som en 

majoritet av riksdagen stället sig emot. Det är troligt att ett tillträde till konventionen år 2016 

ansågs som mer rimligt, men att det sedan skedde en förändring. En förändring i den nationella 

stämningen kan alltså bidra till att vissa förslag som tidigare inte varit aktuella blir möjliga, 

likväl kan förslag som tidigare varit ett alternativ inte längre anses görbart. När Sverige röstade 

för konventionen 2016 låg ett sådant avtal mer rätt i tiden i och med att rädslan för spridning 

av kärnvapen började öka. Vidare hade riksdagsvalet ännu inte genomförts, vilket innebar att 

Socialdemokraterna hade ett större folkligt stöd och behövde inte anpassa sin politik till 

Centerpartiet och Liberalerna i samma utsträckning.  
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5.4 Policyentreprenörer  
Analysen av policyströmmen identifierade två policyförslag som antogs vara lösningarna med 

störst möjlighet att antas som policys. De två lösningarna var ett undertecknande av 

konventionen om totalförbud mot kärnvapen och ett avvaktande av en påskrift och ett fortsatt 

engagemang samt fokus på redan existerande kärnvapenavtal. Efter att utredningen om 

konventionen publicerades blev det tydligt att det fanns delade meningar kring resultatet. De 

remissvar som publicerades kopplat till utredningen visar att icke-statliga organisationer och 

civilsamhällets representanter var för en svensk anslutning medan försvarsanknutna och 

säkerhetsorienterade myndigheter och organisationer ställde sig emot ett anslutande (Salander 

2019).  

 

Policyentreprenörer kan vara en person eller en organisation, men även en beslutsfattare eller 

folkvald politiker. De försöker påverka beslutsfattare, vilket blir enklare om de befinner sig 

nära beslutsprocessen och om de innehar en position som medför att folk lyssnar på denne 

(Hansén 2015: 180). I parlamentariska system har politiska partier en roll där de vill vinna röster 

samt få de policyer de själva föredrar implementerade. Politiska partier fyller därmed flera 

roller vid olika tidpunkter och bör därmed inkluderas i fler strömmar (Herweg et al 2017: 36). 

Således är det möjligt för partier och dess medlemmar att även ta sig an rollen som 

policyentreprenörer. Det är vidare en fördel för policyentreprenörer om de är medlemmar i 

regeringen, medan det anses vara en nackdel om de istället befinner sig i oppositionen (Ibid, 

36–37).  

 

Sveriges tidigare utrikesminister, Margot Wallström, har under studiens valda tidsperiod ändrat 

sin ståndpunkt gällande ett inträde i konventionen. Wallström meddelade år 2019 att regeringen 

inte var redo att skriva under konventionen med argumentet att konventionen innehöll 

problematiska delar (TT 2019). Studiens analys visar dock att innan detta uttalande gjordes var 

Wallström för ett inträde. År 2017 skriver hon i en debattartikel i Svenska Dagbladet att 

Sveriges stöd till konventionen ligger i linje med landets nedrustning- och säkerhetspolitik. Det 

bör dock nämnas att hon redan då nämner att konventionen innehöll en del oklarheter på vissa 

områden, främst kopplade till konventionens relation till NPT. Därför krävdes en djupgående 

analys innan Sverige kunde ta ställning till ett eventuellt inträde. Wallström betonade dock att 

analysen skulle genomföras med inriktningen att kunna underteckna konventionen (Wallström 

2017).  Två år senare sammanfattas regeringens syn på kärnvapenspridning: ”Fred och 

demokrati ska främjas genom arbete för icke-spridning av kärnvapen, för avspänning och 
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nedrustning, för medling och dialog” (Regeringsförklaringen 2019: 16). Något om FN:s 

konvention eller kärnvapenförbud nämns inte. Intressant är även att Margot Wallström var 

utrikesminister under denna period och befann sig således i regeringen, vilket enligt teorin anses 

vara en fördel i samband med genomdrivande av ett policyförslag. Studiens valda teori nämner 

dock flera aspekter för ett lyckat policyentreprenörskap, exempelvis behövs politiker som är 

villiga att stödja idén. Vidare ökar chansen om entreprenören använder sig av symbolpolitik 

och inramning.  

 

Vad beträffar symbolpolitik och inramning går det att argumentera för att Wallström lyckades 

väcka den svenska befolkningens uppmärksamhet. Symboler används för att väcka känslor och 

ju mer känslor en symbol väcker och ju fler som identifierar sig med symbolen, desto större 

chans har ett visst policyförslag (Zahariadis 2003: 97–102). Margot Wallström inleder sin 

debattartikel år 2017 med att Sveriges röst för ett inledande av konventionen var självklar med 

argumentationen att kärnvapen enskilt är det största hotet mot mänsklighetens existens. Hon 

fortsätter sedan med att Sveriges förda politik bland annat bygger på landets militära 

alliansfrihet (Wallström 2017). Genom att dra paralleller mellan Sveriges ställning till ett ja för 

konventionen och ”det enskilt största hotet mot mänsklighetens existens” går det att anta att 

känslor väcks bland befolkningen. Vidare, då Wallström även betonar landets militära 

alliansfrihet går det att dra kopplingar till Mitzens (2006) teori om ontologisk säkerhet. I 

studiens tidigare forskning redogörs för Sveriges inställning till neutralitet, där uppfattningen 

om Sverige som neutralt till viss del lever kvar i samhället (Dalsjö 2010: 61). Detta är något 

som även betonas i den svenska militärstrategiska doktrinen 2016, där det uttryckligen står att 

den långa traditionen av neutralitet och alliansfrihet är en central del av landets identitet och 

påverkar således Sveriges försvar och säkerhetspolitik (MSD 2016: 27). En anledning till att 

alliansfriheten betonas kan antas vara den kritik Sverige mötte från andra länder när landet 

valde att rösta för konventionen. USA:s ståndpunkt tydliggjordes i landets Nuclear Posture 

Review år 2018, där USA uttryckte att de kommer upprätthålla sitt engagemang i NPT och 

arbeta för att stärka avtalet. USA:s allierade kommer att fortsätta skyddas av 

kärnvapenparaplyet, vilket inkluderar Sverige. Däremot ställer sig USA negativt mot ett 

kärnvapenförbud och menar att avtalet innehåller orealistiska förväntningar i en omvärld där 

säkerhetsläget försämrats. Vidare betonades att konventionen kan skada det amerikanska och 

dess allierades säkerhetsläge. Det tydliggjordes även att framtida militära samarbeten mellan 

USA och de länder som undertecknar avtalet kan komma att påverkas negativt (Office of the 

secretary defense 2018: XVI-XVII). Det kan därmed antas varit nödvändigt för Wallström att 
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trycka på andra viktiga punkter för att lyckas genomdriva sitt förslag, exempelvis landets 

nationella identitet i form av militär alliansfrihet.  

 
Däremot går det att klargöra att Wallström inte lyckades övertala tillräckligt många politiker 

och beslutsfattare att stödja förslaget. Nationellt ställde Moderaterna, Krisdemokraterna, 

Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig kritiska mot ett undertecknande redan 

innan utredningen tillsattes (Gummesson 2019). I en interpellationsdebatt 2017 uttryckte 

Wallström sig kritisk mot oppositionen och menade att deras bristande intresse för 

nedrustningsfrågor var beklämmande (Protokoll 2017/18:5: 55). Sveriges försvarsminister 

Peter Hultqvist (S) meddelade dock år 2017 att Sverige aldrig skulle riskera de militära 

samarbeten som landet har (Rehn 2017). Jämfört med Wallströms betoning på militär 

alliansfrihet, förespråkade Hultqvist en annan politisk linje där landets försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten absolut inte skulle riskeras att rubbas (Ibid). Att det finns olika 

syn på kärnvapenförbudet inom försvarsdepartementet och utrikesdepartementet har dock 

avvisats av både Hultqvist och Wallström (Westberg 2019). Därmed kommer inte Hultqvist 

entreprenörskap att analyseras vidare. Istället finns en annan framträdande policyentreprenör 

som var mot en underskrift, Sveriges överbefälhavare Micael Bydén.  

 
I Försvarsmaktens remissvar till utredningen om konventionen uttrycks en annan åsikt än den 

Wallström förespråkar. Utifrån försvarsmaktens remissvar går det att utläsa att ett inträde till 

konventionen skulle innebära negativa konsekvenser för försvarsmaktens möjligheter att 

fullfölja sina uppdrag inom den nuvarande försvarspolitiska inriktningen (FM2019-1056:2: 1). 

Genomgående i remissvaret betonas det att Sveriges säkerhet skulle sättas på spel om en 

påskrift blev till verklighet. Det nämns att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten 

skulle äventyras, likväl förutsättningarna att försvara Sverige (Ibid, 2). Det är vidare av intresse 

att Ryssland nämns i dokumentet, vilket inte explicit nämnts i Wallströms argumentationer. 

Rysslands annektering av Krim samt inkluderandet av kärnvapen i Rysslands 

försvarssatsningar har, enligt Bydén, bidragit till ett ökat säkerhetshot mot Västvärlden och 

Sverige. Det i sin tur försvårar ytterligare ett inträde i konventionen, då endast stormakterna har 

förutsättningarna att stödja Sverige i händelse av en militär konflikt. Samtidigt är det dessa 

länder som genom konventionen får det svårast att göra det (Ibid, 5, 7). Tidigare forskning kring 

icke-spridning, som redogörs för i början av denna studie, förklarar hur villigheten att utveckla 

kärnvapen hos en stat beror på huruvida det skulle innebära en säkerhetsfördel för landet. Om 

landets allierade förmedlar ett trovärdigt skydd mot dess motståndare minskar risken för 



 35 
 
 

kärnvapenspridning (Monterio & Debs 2014: 13–16). Även om tidigare forskning främst 

fokuserar på icke-spridning går det att utkristallisera ett visst samband mellan försvarsmaktens 

remissvar och den tidigare forskningen. Utifrån denna koppling skulle det antas innebära att 

Sveriges beslut att inte utveckla egna kärnvapen i utbyte mot skydd av USA inte längre innebär 

en säkerhetsfördel. Bydén håller dock med Wallström på en punkt - att en värld utan kärnvapen 

är önskvärd och att det är ett övergripande mål för Sverige. Däremot menar Bydén att det inte 

är via detta avtal som en kärnvapenfri värld uppnås då konventionen inte är realistisk (Westberg 

2019). 

 

Enligt Zahariadis (2003) finns ofta en grad av ambiguitet när beslut ska fattas. 

Policyentreprenörer kan, som tidigare nämnt, nyttja denna tvetydighet för att driva igenom sitt 

policyförslag. Det kan exempelvis göras genom att rama in alternativ som antingen vinster eller 

förluster (Zahariadis 2003: 90–92). Huruvida detta är en taktik som används av Bydén är svårt 

att uttala sig om. Däremot blir det tydligt att ett inträde till konventionen ramas in som en förlust 

gällande multilaterala samarbeten samt Sveriges säkerhet. I och med att individer ogillar att 

förlora mer än att vinna samt att resultatet blev en utebliven underskrift går det att anta att 

Bydén lyckades med sitt entreprenörskap (Ibid). I sina uttalanden samt remissvaret betonade 

han riskerna med konventionen och redogjorde för de negativa konsekvenserna av ett inträde.  

 

Både Margot Wallström och Micael Bydén befinner sig nära beslutsfattare samt på positioner 

som innebär att folk lyssnar på dem, vilket är några av de kvalitéer som underlättar ett lyckat 

entreprenörskap (Kingdon 2011: 180). Vidare använde de sig av olika tekniker för att påverka 

beslutsfattare i form av inramning och symbolpolitik. Slutsatsen som går att dra är att de risker 

Bydén nämnde verkade väga tyngre än de fördelar Wallström argumenterade för. Dessutom 

belyste Wallström problematiken i vissa delar av konventionen redan 2017 medan Bydén inte 

talade för några fördelar med konventionen. Den symbolpolitik Wallström använde sig av 

väckte förvisso uppmärksamhet hos befolkningen, men inte hos politikerna. Antagandet blir 

således att det inte var till någon större fördel, då beslutet fattades i regeringen, inte av 

befolkningen. 

 

5.5 Möjlighetsfönster 
Möjlighetsfönstret kan öppnas i både problem-och politikströmmen. Processen att driva igenom 

en policy ser olika ut beroende på i vilken ström som fönstret öppnas. I problemströmmen 

eftersöks en lösning på ett givet problem, medan i politikströmmen sker det motsatta, det vill 
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säga att ett problem eftersöks för att sedan kunna applicera en redan existerande lösning 

(Zahariadis 2003: 72). När ett fönster öppnas är det möjligt för policyentreprenörer att koppla 

samman strömmarna, likväl är det under dessa omständigheter som den som värnar om status 

qou har anledning att bevaka sina intressen och stå emot förändringskraften (Hansén 2015: 

179).  

 

Analysen av de tre strömmarna och policyentreprenörerna leder fram till två antaganden 

gällande möjlighetsfönstret inom denna policyprocess. Det första antagandet som kan göras är 

att möjlighetsfönstret, det vill säga att skriva på konventionen, stängdes innan ett policyförslag 

hann implementeras. Det andra antagandet är istället att detta möjlighetsfönster fortfarande är 

öppet. När ett möjlighetsfönster öppnas i problemströmmen kan det bero på att specifika 

indikationer försämras eller på fokuserade händelser (Herweg et al 2017: 26). En sådan 

händelse belyser existerande problem, stärker befintliga uppfattningar om ett problem och 

fungerar som en varningssignal samt påverkar problemdefinitionen (Birkland & Warnement 

2016: 92).  

 

Från att efter kalla krigets slut sett tecken på nedrustning och fredliga intentioner, visar sipri 

undersökningarna 2016–2018 att dessa indikationer förändrats. Likväl har olika händelser 

kunnat tänkas bidragit till uppfattningen kring kärnvapenspridning som ett problem, 

exempelvis Nordkoreas kärnvapentester (Monterio & Debs 2014: 25., Sipri 2016: 23, 24., Sipri 

2017: 16, 18., Sipri 2018: 10). Att kärnvapenspridning uppfattades som ett problem i Sverige 

blir tydligt i MSB:s undersökning år 2017 där 59% angav att de uppfattade detta som ett 

orosmoment. Det var dessutom en markant ökning sedan 2015 där endast 29% var av samma 

uppfattning (MSB 2018 A: 8., MSB 2017: 58).  Givet dessa händelser går det att anta att FN:s 

konvention upprättades i syfte att lösa problemet. Kopplat till Sverige antas ett inträde i 

konventionen föreslås som en nationell lösning på den dåvarande nationella stämningen, som 

även den antas vara kopplad till händelserna som föranledde konventionen. Därmed går det att 

argumentera för att möjlighetsfönstret öppnades i problemströmmen, vilket också innebär att 

fönstret oftast är öppet en kortare period (Herweg et al 2017: 26).  Detta är även något som 

Margot Wallström (2017) själv belyste, ”Tiden från omröstningen i FN till undertecknandets 

öppnande är också ovanligt kort” (Wallström 2017). De remissvar som var för ett inträde av 

konventionen argumenterade för att policyförslaget var genomförbart. Dessutom visar analysen 

av problemströmmen att det fanns ett problem att applicera lösningen på. I och med att Margot 

Wallström var utrikesminister under denna period går det även att anta att hon hade möjligheten 
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att påverka rent politiskt. Alla dessa tre faktorer bidrar till att ett policyförslag ska gå igenom 

(Kingdon 2011: 184). I analysen av policyentreprenörer klargjordes det att Wallström dock inte 

lyckades få tillräckligt många politiker på sin sida och dessutom rådde det en konsensus kring 

att konventionen innehåll problematiska delar. På grund av dessa oklarheter togs beslutet att 

tillsätta en utredning (Wallström 2017). Utredningen kom att publiceras 2019, det vill säga två 

år senare, vilket kan tänkas vara en avgörande faktor till att möjlighetsfönstret hann stängas. 

Under den period som ett tillträde till konventionen analyserades hann även ett regeringsval äga 

rum. Valresultatet resulterade i ett minskat folkligt stöd för socialdemokraterna vilket 

resulterade i att de behövde få stöd av Centerpartiet och Liberalerna för att kunna bilda regering 

(Ohlin 2018., Wedin 2019). Hansén (2015) beskriver i sin redogörelse för möjlighetsfönster att 

ett skifte i regeringen kan ändra förutsättningarna för att genomföra förändringar (Hansén 2015: 

179). Vänsterpartiet var ett av de få partier som var för en underskrift av konventionen och det 

kan därmed tänkas att det inte räckte för Socialdemokraterna att använda sig av Vänsterpartiets 

stöd efter valet 2018.  

 

Även om policyentreprenörer konstant ämnar koppla samman strömmar är det troligare att de 

lyckas i samband med att ett möjlighetsfönster öppnas. Vidare är timing en viktig faktor när 

beslut ska fattas, då det är troligt att det kommer påverka vilka förslag som kommer att antas 

(Zahariadis 2003: 71). Det går således att argumentera för att Margot Wallström misslyckades 

agera när policyfönstret öppnades i och med att en långvarig utredning tillsattes istället för ett 

inträde i konventionen. När utredningen publicerades hade ett regeringsskifte ägt rumt vilket 

ändrade förutsättningarna för en påskrift. En fråga som då kan ställas är huruvida en påskrift 

hade blivit verklighet om utredningen inte hade tillsatts. Det kan antas att beslutet hade behövts 

fattas närmre i tid när politikströmmen såg annorlunda ut och när möjlighetsfönstret fortfarande 

var öppet. Huruvida resultatet hade skiljt sig från det faktiska utfallet är dock svårt att uttala sig 

om, men studiens analys visar att möjligheterna antagligen var större år 2017. Att tillsätta 

utredningen kan även tänkas vara ett aktivt val för att stänga fönstret. Antagandet blir således 

att de politiker som var mot konventionen försökte ”skjuta upp” en påskrift i syfte att stänga 

fönstret vilket sedan tog sig uttryck i tillsättning av en utredning.   

 

Det andra antagandet som kan göras är att möjlighetsfönstret ännu inte stängts. Det bör återigen 

betonas att när beslutet att inte skriva under konventionen meddelades fanns fortfarande en viss 

tvetydighet. I ett pressmeddelande sa Margot Wallström att regeringen i nuläget inte kommer 

att skriva under konventionen samt att Sverige skulle bli observatörer till konventionen. 
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Moderaternas utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark uttryckte i samband med detta att 

rollen som observatör som riksdagen åtog sig bör definieras (TT 2019). Kingdon (2011) 

redogör för hur aktörer, om de misslyckas dra nytta av dessa möjligheter, måste vänta till dess 

att möjligheten åter visar sig (Kingdon 2011: 166). Det i sin tur indikerar att strömmarna 

återigen kan sammankopplas. I och med att beslutet som togs var att avvakta finns det en 

möjlighet att ändringar i politikströmmen och problemströmmen kan leda till att dörren som 

ännu inte stängts återigen öppnas.  
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6. Slutsats  
Studiens forskningsfråga bygger på en intressant observation. Mycket talade för en underskrift 

av konventionen om förbud mot kärnvapen och Sverige var med i det inledande arbetet för 

konventionen. Detta kom dock inte att bli verklighet, vilket ledde fram till forskningsfrågan:  

Varför valde Sverige att inte skriva under konventionen om förbud mot kärnvapen, trots att de 

tre år tidigare röstade för avtalet?  

 

Syftet med studien var att försöka förklara vad som kan ha föranlett Sveriges ändrade beslut, 

detta för att bättre förstå svensk säkerhet- och utrikespolitik. Forskningsfrågan har besvarats, 

och syftet har uppnåtts, genom en processpårning som visar att flera faktorer ledde fram till 

beslutet. Teorin som använts i studien är Kingdons teori Multiple Streams Theory, som gör 

anspråk på att förklara policyförändringar.  

 

En av de oberoende variablerna som antas ha haft stor påverkan på utfallet är Lars-Erik Lundins 

utredning, som föreslog ett avvaktande av en underskrift. Detta kan uppfattas som något 

paradoxalt. Den lösning som kom att föreslås har redan varit närvarande i svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik i och med att Sverige sedan långt tillbaka engagerat sig i existerande avtal kring 

nedrustning och ickespridning av kärnvapen. Lösningen som kom att presenteras var alltså den 

som låg till grund för den nya konventionens uppkomst. Avtalet om förbud mot kärnvapen 

grundar sig i uppfattningen att redan existerande kärnvapenavtal inte längre är hållbara i och 

med att länder börjar ta avstånd från dessa. Samtidigt är den lösning som kom att antas att 

fortsätta fokusera på dessa avtal istället för ett inträde i den nya konventionen.  

 

MS grundläggande antagande är att lösningar i många fall föregår de problem som de kopplas 

samman med (Hansén 2015: 191). Fallet, vars process studerats inom ramen för denna studie, 

är inget tydligt exempel av soptunnemodellen i och med att problem inte explicit eftersöktes 

för att möjliggöra en applicering av en lösning. Däremot valdes ingen ny lösning på problemet, 

utan en gammal lösning betonades på nytt i syfte att förhindra ett inträde i konventionen.  

 

I den ursprungliga teorin eftersöks ofta policyentreprenörer som befinner sig runt beslutsfattare 

och inväntar problem som de kan applicera sin lösning på för att således möjliggöra ett 

policybeslut. Studiens analys visar att Margot Wallström dels inte lyckades övertyga tillräckligt 

många politiker för att skriva under konventionen, men även att den korta tidsperioden mellan 

ett inledande av konventionen och dess påskrift var avgörande för utfallet. Förslaget hann 
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således inte mjukas upp inom policygemenskapen. Huruvida Micael Bydén ämnade att värna 

om status qou är något som valts att inte vidare undersökas inom ramen denna studie. Däremot 

visar analysen att Bydén, enligt honom själv, bevakade Försvarsmakten och Sveriges intressen 

genom att stå emot förändringen. Kopplat till inramning är ett entreprenörskap av vikt för att 

rikta uppmärksamheten i en önskvärd riktning. Bydén lyckades med detta genom att framställa 

ett svenskt inträde i konventionen som en förlust och en nackdel för det internationella 

samfundet. Detta genom att exempelvis dra kopplingar och referenser till Rysslands åter-

aktualisering av kärnvapen samt landets annektering av Krim. Studiens tidigare forskning 

redogör för att både Blenchman et al (2015) och Westberg (2015) påstår att ett krig mellan Nato 

och Ryssland är möjligt och det i sin tur kommer innebära konsekvenser för Sverige, trots att 

landet själva inte är med i militäralliansen (Blenchman et al 2015: 23, 29, 30., Westberg 2015: 

204–205). Således går det att anta att en rädsla för en militär konfrontation från Ryssland, utan 

stöd av Nato var större än fördelarna med en påskrift av konventionen. Faran för Sveriges 

säkerhet och internationella samarbeten ställs därmed mot möjligheten att genomföra 

påtryckningar och förändra konventionen från insidan. Analysen visar därmed att rädslan för 

att ”förlora” var större än de fördelar som konventionen antogs medföra.  

 

Studiens tidigare forskning redogör kortfattat för den svenska säkerhetspolitiska historien. 

Landets neutralitet och alliansfrihet har lett till en föreställning om att landet till viss del 

fortfarande är neutralt (Dalsjö 2010: 61). Det i sin tur kan generera viss förklaringskraft till 

varför en stor andel av det svenska folket ansåg att konventionen skulle undertecknas. Därtill 

kan även Mitzens (2006) teori om ontologisk säkerhet inkluderas. Strävan efter kontinuitet kan 

ha lett till att befolkningen ville hålla fast vid uppfattningen om Sverige som ett land som 

kämpar för kärnvapennedrustning. Detta är två indikatorer som kan antas väcka frågetecken 

kring utfallet. Samtidigt visar analysen att andra variabler vägde tyngre; Att 

socialdemokraternas valresultat var det sämsta sedan demokratin infördes och den nya 

regeringsbildningen är två variabler som antas ha påverkat regeringens förändrade ställning till 

frågan. Likväl kan den tillsatta utredningen bära förklaringskraft, då det innebar att tidsperioden 

förlängdes och ett snabbt beslut i frågan fattades därmed inte. Således går det att anta att 

befolkningens uppmärksamhet mot kärnvapenavtalet minskade i och med att tiden gick. En 

fråga som därmed kan ställas är huruvida resultatet hade blivit annorlunda om utredningen inte 

hade tillsatts.  
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I början av studien ifrågasätts det huruvida Sverige gjort ett avstick från sin identitet. Att 

besvara denna fråga kräver en analys i sig, men vissa antaganden går att göra. I och med att en 

påskrift i konventionen var brett förankrat bland befolkningen och gick i linje med Sveriges 

militära alliansfrihet går det att argumentera för att ett avstick har gjorts. Samtidigt visar 

analysen av möjlighetsfönstret att dörren kanske ännu inte riktigt är helt stängd. Det i sin tur 

kan innebära att det är just strävan efter ontologisk säkerhet som bidrar till att Sverige inte helt 

och hållet avvisar ett tillträde till konventionen. 

 

Avslutningsvis visar studien på komplexiteten i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Från första 

anblick antogs en påskrift av konventionen som självklar utifrån Sveriges identitet och den 

nationella stämningen. Beslutet som sedan kom att tas kan förstås utifrån andra variabler, såsom 

timing, historiska aspekter, enskilda individer och en förändrad regeringssammansättning. 

Analysen bidrar därmed en förklaring för det enskilda fallet, varför Sverige valde att inte 

underteckna konventionen. Slutligen har uppsatsen även visat att MS är applicerbart på andra 

länder än endast USA, dock med viss anpassning av teorin. Således lämnar den även ett bidrag 

till studiet kring policyförändringar.  
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